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 المرآن
ِ لَالُوا أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِ  ِرٌَن نَِصٌ ٌٌ }ال ِذٌَن ٌَتََرب ُصوَن بِكُْم فَِإْن َكاَن لَكُْم فَتٌْح ِمَن ّللا 

ٌْنَكُ  ُ ٌَْحكُُم بَ ٌْكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن فَاَّلل  ُ لَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَ ْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َولَْن ٌَْجعََل ّللا 
 [ٔٗٔ({ ]النساء : ِٔٗٔلْلَكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َسبٌِالا )

 التفسٌر:
من الفتن والحرب، فإن منَّ هللا علٌكم  -أٌها المإمنون-المنافمون هم الذٌن ٌنتظرون ما ٌحلُّ بكم 

لكم: ألم نكن معكم نإازركم؟ وإن كان للجاحدٌن بفضله، ونصركم على عدوكم وؼنمتم، لالوا 
لهذا الدٌن لَْدٌر من النصر والؽنٌمة، لالوا لهم: ألم نساعدكم بما لدَّمناه لكم ونَْحِمكُم من المإمنٌن؟ 
فاهلل تعالى ٌمضً بٌنكم وبٌنهم ٌوم المٌامة، ولن ٌجعل هللا للكافرٌن طرٌمًا للؽلبة على عباده 

 متمٌن فً الدنٌا واآلخرة.الصالحٌن، فالعالبة لل
المنافمون هم الذٌن ٌنتظرون  [، أي:"ٔٗٔ}الَِّذٌَن ٌَتََربَُّصوَن بِكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٔ)من الفتن والحرب" -أٌها المإمنون-ما ٌحلُّ بكم 
 .(ٕ)أى: ٌنتظرون بكم ما ٌتجدد لكم من ظفر أو إخفاق" لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)فمٌن"هم المنا لال لتادة:" 
ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  فإن منَّ هللا علٌكم بفضله،  [، أي:"ٔٗٔ}فَإِْن َكاَن لَكُْم فَتٌْح ِمَن َّللاَّ

 .(ٗ)ونصركم على عدوكم وؼنمتم"
 .(٘)ٌعنً: النصر على العدو ٌوم بدر" لال مماتل:" 
لالوا لكم: ألم نكن معكم  [، أي: "ٔٗٔ}لَالُوا أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)نإازركم؟"
 .(2)}ألم نكن معكم{ مظاهرٌن، فؤسهموا لنا فً الؽنٌمة" لال الزمخشري:أي:" 
على عدوكم، فؤعطونا من الؽنٌمة فلستم أحك بها، فذلن أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم{ } لال مماتل:" 

َربَِّن لٌََمُولُنَّ إِنَّا كُنَّا َمعَكُْم {}َولَبِْن َجاَء َنْصٌر ِمْن  فً العنكبوت: -سبحانه -لوله
، على (1)

 .(5)عدوكم"
وإن كان للجاحدٌن لهذا  [، أي:"ٔٗٔ}َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِِرٌَن نَِصٌٌب{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)الدٌن لَْدٌر من النصر والؽنٌمة"
 .(ٔٔ)ٌعنً: دولة على المإمنٌن ٌوم أحد" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)}نصٌب{، ٌعنً: حظا" ن:"لال ابو مال 
 فإن للت: لم سمى ظفر المسلمٌن فتحا، وظفر الكافرٌن نصٌبا؟  لال الزمخشري:" 

للت: تعظٌما لشؤن المسلمٌن وتخسٌسا لحظ الكافرٌن ألن ظفر المسلمٌن أمر عظٌم 
دنى تفتح لهم أبواب السماء حتى ٌنزل على أولٌابه. وأما ظفر الكافرٌن، فما هو إال حظ « ٖ»

 .(ٕ)ٌصٌبونها" (ٔ)ولمظة من الدنٌا

                                                             
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٗٓٔ/ٗ(:صٖٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .21٘/ٔالكشاؾ: (2)
 [.ٓٔ]سورة العنكبوت : (1)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗٓٔ/ٗ(:صٖٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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ٌْكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن{ ]النساء : لوله تعالى:  لالوا  [، أي:"ٔٗٔ}لَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَ
 .(ٖ)لهم: ألم نساعدكم بما لدَّمناه لكم ونَْحِمكُم من المإمنٌن؟"

 .(ٗ)ٌعنً: نؽلب ونستولً علٌكم" لال التستري:" 
أى: المنافمون للكفار، }ألم نستحوذ علٌكم{، ٌعنً ألم نحط بكم من  {،لالوالال مماتل:"} 

ورابكم ونمنعكم من المإمنٌن ونجادل المإمنٌن عنكم فنحبسهم عنكم ونخبرهم أنا معكم، لالوا 
 .(٘)ذلن جبنا وفرلا منهم"

ا علٌكم ونمنعكم من ألم نؽلبكم ونتمكن من لتلكم وأسركم فؤبمٌن لال الزمخشري:أي:" 
المإمنٌن بؤن ثبطناهم عنكم، وخٌلنا لهم ما ضعفت به للوبهم ومرضوا فً لتالكم، وتوانٌنا فً 

 .(ٙ)مظاهرتهم علٌكم، فهاتوا نصٌبا لنا بما أصبتم"
ٌْكُْم َونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء : لوله تعالى:وفً   [، ثبلثة ٔٗٔ}لَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَ

 وجوه:
 .(2)أحدها : معناه: ألم نستول علٌكم بالمعونة والنصرة ونمنعكم من المإمنٌن بالتخذٌل عنكم

 .(1)والثانً : معناه: ألم نبٌن لكم أننا على دٌنكم ، وهذا لول ابن جرٌج
 .(ٓٔ)، والتستري(5)والثالث : معناه: ألم نؽلب علٌكم ، وهو لول السدي

متماربان فً المعنى، "وذلن أن من تؤوله بمعنى : ألم نبٌن لكم، إنما والموالن االخٌران  
 .(ٔٔ): ألم نؽلب علٌكم بما كان منا من البٌان لكم أنا معكم" -أن شاء هللا  -أراد 

وأصل " االستحواذ " فً كبلم العرب: الؽلبة ، ومنه لول هللا جل ثناإه : }اْستَْحَوَذ 
ٌَْطاُن فَؤَْنسَ  ٌِْهُم الشَّ ِ{]سورة المجادلة : َعلَ [ ، بمعنى : ؼلب علٌهم. ٌمال منه : حاذ 5ٔاهُْم ِذْكَر َّللاَّ

علٌه واستحاذ ، ٌحٌذ وٌستحٌذ ، وأحاذ ٌحٌذ. ومن لؽة من لال : حاذ، لول العجاج فً صفة ثور 
 :(ٕٔ)وكلب

 ٌَُحوذُهُنَّ َولَهُ ُحوِذّي 
 :  (ٖٔ)ولد أنشد بعضهم

 ٌَُحوُزهُنَّ َولَهُ ُحوِزيُّ 
 ا متماربا المعنى. وهم

ٌٍْر وأتٍُن   :(ٗٔ)ومن لؽة من لال " أحاذ " ، لول لبٌد فً صفة َع
َها                 َوأَْوَرَدها َعلَى عُوجٍ ِطَواِل  ٌْ  إذَا اْجتََمعَْت َوأَْحَوذَ َجانِبَ

                                                                                                                                                                               
 لمظا، إذا تتبع بلسانه بمٌة الطعام فً فمه. -بالضم -فً الصحاح: لمظ ٌلمظ« ولمظة من الدنٌا»لوله (ٔ)

 .)ع(كالنكتة من البٌاض.  -بالضم -واللمظة
 .25٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘٘تفسٌر التستري: (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .21٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖ٘/5(:ص2ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖ٘/5(:ص2ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .٘٘انظر: تفسٌر التستري: (ٓٔ)
 .ٕٖٙ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
، واللسان )حوذ( )حوز( ، ورواٌة الدٌوان : ٌَُحوذُها َوْهَو لََها  ٔٗٔ:  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  2ٔدٌوانه : (ٕٔ)

 ًُّ  ُحوِذيُّ ... َخْوَؾ الِخبلِط فَْهَو أَْجنَبِ
 ًُّ  َكَما ٌَُحوذُ الِفبَةَ الَكِم

 .، ومثله " ٌحوزها " فً الرواٌة اآلتٌة. وفسروا " ٌحوذها " : ٌسولها سولًا شدٌدًا
 .انظر اللسان )حوذ( و)حوز((ٖٔ)
، واللسان )حوذ( ، ولوله : " إذا اجتمعت " ٌعنً إناث حمار الوحش حٌن دعاها  5ٖ، البٌت :  2ٔدٌوانه : المصٌدة : (ٗٔ)

ؼلبها ولم شتاتها ، و " العوج الطوال " إلى الماء ، فضمها من جانبٌها ، ٌؤتٌها من هذا الجانب مرة ، ومن هذا مرة حتى 
ٌٍْل واْعتِدالِ   لوابمه ، وبعد البٌت : َرفَْعَن ُسَراِدلًا فً ٌَْوِم ِرٌحٍ ... ٌَُصفَُّك بٌن َم

 .ٌعنً ؼبارها ، ارتفع كؤنه سرادق تصفمه الرٌح وتمٌله مرة هكذا ومرة هكذا ، فهو ٌمٌل وٌعتدل
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ٌعنً بموله : " وأحوذ جانبٌها " ، ؼلبها ولهَرها حتى حاذ كبل جانبٌها ، فلم ٌشذّ منها 
ٌَْطاُن{، أن ٌؤتً : " استحاذ علٌهم " ، ألن "  ٌِْهُم الشَّ شًء، وكان المٌاس فً لوله :}اْستَْحَوذَ َعلَ
الواو " إذا كانت عٌن الفعل وكانت متحركة بالفتح وما لبلها ساكن ، جعلت العرب حركتها فً " 

لوها  استحال هذا الشًء عما ، متبعة حركة ما لبلها ، كمولهم :«ألفًا»فاء " الفعل لبلها ، وحوَّ
كان علٌه، من :حال ٌحول، واستنار فبلن بنور هللا، من :النور،  واستعاذ باهلل: من عاذ ٌعوذ، 
وربما تركوا ذلن على أصله كما لال لبٌد : " وأحوذ " ، ولم ٌمل " وأحاذ " ، وبهذه اللؽة جاء 

ٌَْطاُن{ ٌِْهُم الشَّ  .(ٔ)المرآن فً لوله : }اْستَْحَوذَ َعلَ
ٌَْطاُن{  لال الماوردي:" وأصل االستحواذ الؽلبة ، ومنه لوله تعالى: ٌِْهُم الشَّ }اْستَْحَوذَ َعلَ

 .(ٕ)[، ٌعنً: ؼلب علٌهم "5ٔ]المجادلة : 
 :(ٖ)[، ثبلثة وجوهَٔٗٔونَْمنَْعكُْم ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء :  وفً لوله تعالى:}

 أحدها: نمنعكم منهم بتخذٌلهم عنكم. 
 انً: بما نعلمكم من أخبارهم. والث

 والثالث: بصرفنا إٌاكم عن الدخول عن اإلٌمان.
لال ابن الجوزي:"ومراد الكبلم: إظهار المنة من المنافمٌن على الكفار، أي: فاعرفوا لنا 

 .(ٗ)هذا الحك علٌكم"
 :(٘)، لال الحطٌبة«أن»، بالنصب بإضمار «ونمنعكم:»ولرئ 

 (ٙ)ألم أن جاركم وٌكون بٌنى              وبٌنكم المودة واإلخاء 
نَكُْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌْ ُ ٌَْحكُُم بَ فاهلل تعالى ٌمضً بٌنكم  [، أي:"ٔٗٔ}فَاَّللَّ

 .(2)وبٌنهم ٌوم المٌامة"
ُ ِلْلَكافِِرٌَن َعلَى الْ لوله تعالى:  ولن  [، أي:"ُٔٗٔمْإِمنٌَِن َسبٌِبًل{ ]النساء : }َولَْن ٌَْجعََل َّللاَّ

 .(1)ٌجعل هللا للكافرٌن طرٌمًا للؽلبة على عباده الصالحٌن"
 .(5)ٌعنً: حجة أبدا" لال مماتل:" 
أي: إِن َّللاَّ ناِصُر المإمنٌن بالحجة والؽلبة، فلن ٌجعل للكافرٌن أبداً على  لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)المْإمنٌن َسبٌِبًل"
ُ ِلْلَكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َسبٌِبًل{ ]النساء : وله تعالى:لوفً   [، ثبلثة ٔٗٔ}َولَْن ٌَْجعََل َّللاَّ

 أوجه:
وهذا معنى  أي: ال تكون الحجة للكافرٌن على المإمنٌن أبدا،، هو سبٌل الحجةأحدها : أنه ٌعنً: 

 .(ٔٔ)لول السدي
ٌعنً: فٌما فعلوا بهم من لتلهم وإخراجهم من دٌارهم فهم فً ذلن  لال الجصاص:" 

 .(ٕٔ)"ظالمون ال حجة لهم فٌه
 ًّ ، (ٕ)، وأبً مالن(ٔ)، وابن عباس(ٖٔ)والثانً : أن المراد: سبٌبلً فً اآلخرة، وهذا لول عل

 .(ٖ)وعطاء الخراسانً

                                                             
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٕ)
 .11ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .11ٗ/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٗ٘دٌوانه: (٘)
 .21٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/5(:ص2ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .25ٕ/ٖأحكام المرآن: (ٕٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/5(:ص2ٔ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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ُ ِلْلَكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن وٌحتمل أن ٌكون المراد : } َولَْن ٌَْجعَ  والثالث: لال ابن كثٌر:" َل َّللاَّ
َسبٌِبل { أي : فً الدنٌا ، بؤن ٌَُسلَّطُوا علٌهم استٌبلء استبصال بالكلٌة ، وإن حصل لهم ظفر فً 
بعض األحٌان على بعض الناس ، فإن العالبة للمتمٌن فً الدنٌا واآلخرة ، كما لال تعالى : } إِنَّا 

اِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم لَنَْنُصُر ُرسُلََنا وَ  ْنٌَا َوٌَْوَم ٌَمُوُم األْشَهاُد. ٌَْوَم ال ٌَْنفَُع الظَّ الَِّذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
[. وعلى هذا فٌكون ردا على المنافمٌن فٌما أملوه ٕ٘،  َٔ٘ولَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم سُوُء الدَّاِر{ ]ؼافر : 

ولة المإمنٌن ، وفٌما سلكوه من مصانعتهم الكافرٌن ، خوفا وتربصوه وانتظروه من زوال د
على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المإمنٌن فاستؤصلوهم ، كما لال تعالى : } فَتََرى الَِّذٌَن ِفً 

ُ أَنْ  ًَ بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر  لُلُوبِِهْم َمَرٌض ٌَُساِرعُوَن فٌِِهْم  ٌَمُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصٌبََنا َدابَِرةٌ فَعََسى َّللاَّ ٌَؤْتِ
وا فًِ أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن { ]المابدة :   .(ٗ)["ِٕ٘مْن ِعْنِدِه فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ

أما حمله على نفً وجود الحجة من الكافر على المإمن فذلن  لال ابن العربً:" 
 ضعٌؾ؛ ألن وجود الحجة للكافر محال، فبل ٌتصرؾ فٌه الجعل بنفً وال إثبات.

وأما نفً وجود الحجة ٌوم المٌامة فضعٌؾ؛ لعدم فابدة الخبر فٌه؛ وإن أوهم صدر 
[ فؤخر الحكم إلى ٌوم المٌامة، ٔٗٔاء: الكبلم معناه؛ لموله: }فاهلل ٌحكم بٌنكم ٌوم المٌامة{ ]النس

وجعل األمر فً الدنٌا دولة تؽلب الكفار تارة وتؽلب أخرى بما رأى من الحكمة وسبك من 
[. فتوهم من توهم ٔٗٔالكلمة، ثم لال: }ولن ٌجعل هللا للكافرٌن على المإمنٌن سبٌبل{ ]النساء: 

 ما معناه ثبلثة أوجه:أن آخر الكبلم ٌرجع إلى أوله، وذلن ٌسمط فابدته. وإن
األول: ولن ٌجعل هللا للكافرٌن على المإمنٌن سبٌبل ٌمحو به دولة المإمنٌن، وٌذهب آثارهم، 
وٌستبٌح بٌضتهم، كما جاء فً الحدٌث: ودعوت ربً أال ٌسلط علٌهم عدوا من ؼٌرهم ٌستبٌح 

 بٌضتهم فؤعطانٌها.
ٌن سبٌبل منه إال أن تتواصوا بالباطل، وال الثانً: أن هللا سبحانه ال ٌجعل للكافرٌن على المإمن

 تتناهوا عن المنكر، وتتماعدوا عن التوبة؛ فٌكون تسلٌط العدو من لبلكم؛ وهذا نفٌس جدا.
الثالث: أن هللا سبحانه ال ٌجعل للكافرٌن على المإمنٌن سبٌبل بالشرع؛ فإن وجد ذلن فبخبلؾ 

كافر ال ٌملن العبد المسلم؛ وبه لال أشهب الشرع، ونزع بهذا علماإنا فً االحتجاج على أن ال
والشافعً؛ ألن هللا سبحانه نفى السبٌل للكافر علٌه، والملن بالشراء سبٌل فبل ٌشرع وال ٌنعمد 

 .(٘)بذلن"
 الفوائد:

فً هذه اآلٌة دلٌل على أن المنافك لٌس بمإمن ولٌس اإلٌمان هو اإللرار فمط، إذ لو كان  -ٔ
 (ٙ)وا بذلن هم مإمنٌناإلٌمان هو اإللرار لكان

وفٌها دلٌل أٌضا على صحة نبوة النبً صّلى هللا علٌه وسلّم ألن الموم كانوا كاتمٌن اعتمادهم -ٕ
فؤظهر هللا عز وجل رسوله على اعتمادهم وكان ذلن حجة له علٌهم إذ علموا إنه ال ٌطلع على 

 .(2)ضمابر الملوب إال البارئ جل وعز
  .إمنٌن الصادلٌن ومنعتهم فبل ٌسلط علٌهم أعداءهتكفل هللا تعالى بعزة الم-ٖ
استدل كثٌر من العلماء  بهذه اآلٌة الكرٌمة على أصح لولً العلماء ، وهو المنع من بٌع العبد -ٗ

المسلم من الكافر لما فً صحة ابتٌاعه من التسلٌط له علٌه واإلذالل ، ومن لال منهم بالصحة 
ُ ِلْلَكافِِرٌَن َعَلى اْلُمْإِمنٌَِن ٌؤمره بإزالة ملكه عنه فً الحال ؛  لموله تعالى : } َولَْن ٌَْجعََل َّللاَّ

 .(1)َسبٌِبل{

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٖ/5(:ص2ٔ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٖ/5(:ص2ٔ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:صٖ٘ٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔٗٙ-ٓٗٙ/ٔأحكام المرآن: (٘)
 .ٗٓٗ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٗٓٗ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (2)
 .2ٖٗ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 المرآن
اَلِة لَاُموا ُكَسالَى ٌَُراُءوَن ا َ َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا لَاُموا إِلَى الص  لن اَس }إِن  اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدعُوَن ّللا 

 َ  [ٕٗٔ({ ]النساء : ٕٗٔإاِل  لَِلٌالا )َواَل ٌَْذكُُروَن ّللا 
 التفسٌر:

إنَّ طرٌمة هإالء المنافمٌن مخادعة هللا تعالى، بما ٌظهرونه من اإلٌمان وما ٌبطنونه من الكفر، 
ظنًّا أنه ٌخفى على هللا، والحال أن هللا خادعهم ومجازٌهم بمثل عملهم، وإذا لام هإالء المنافمون 

فً فتور، ٌمصدون بصبلتهم الرٌاء والسمعة، وال ٌذكرون هللا تعالى  ألداء الصبلة، لاموا إلٌها
 إال ذكًرا للٌبل.
 سبب النزول:

لال ابن جرٌج : }إن المنافمٌن ٌخادعون هللا وهو خادعهم{، لال : نزلت فً عبد هللا بن 
ًّ ، وأبً عامر بن النعمان، وفً المنافمٌن}ٌخادعون هللا وهو خادعهم{، لال : مثل لوله  أب

َ َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَما ٌَْخَدعُوَن ِإال أَْنفَُسُهْم{]سورة البمرة : «: البمرة»فً [، لال : وأما 5}ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ
لوله : }وهو خادعهم{، فٌمول : فً النور الذي ٌعَطى المنافمون مع المإمنٌن ، فٌعطون النور، 

[. ٖٔظُُرونَا َنْمتَبِْس ِمْن نُوِركُْم {]سورة الحدٌد : فإذا بلؽوا السور سُلب ، وما ذكر هللا من لوله:}انْ 
 .(ٔ)لال لوله : }وهو خادعهم{"

َ َوهَُو  لال مماتل:" نزلت فً عبد هللا بن أبً وأصحابه: }ِإنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ
 .(ٕ)"َخاِدعُُهْم{
َ لوله تعالى:  إنَّ طرٌمة  [، أي:"َٕٗٔوهَُو َخاِدعُُهْم{ ]النساء : }إِنَّ اْلُمَنافِِمٌَن ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ

هإالء المنافمٌن مخادعة هللا تعالى، بما ٌظهرونه من اإلٌمان وما ٌبطنونه من الكفر، ظنًّا أنه 
 .(ٖ)ٌخفى على هللا، والحال أن هللا خادعهم ومجازٌهم بمثل عملهم"

هللا  بإظهارهم له اإِلٌمان وإِبطانِهم الكْفِر، فجعل -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي ٌخادعون النبً لال الزجاج:"  
 .(ٗ)مخادعة له" -ملسو هيلع هللا ىلص  -عزَّ وجلَّ مخادعة النبً 

أي: ٌخادعون نبً هللا بما ٌظهرونه من اإلٌمان وٌبطنونه من الكفر ،  لال الماوردي:" 
 .(٘)فصار خداعهم لرسول هللا صلى هللا علٌهم خداعاً هلل عز وجل"

إّن المنافمٌن ٌخادعون هللا ، بإحرازهم بنفالهم دماءهم وأموالهم ، وهللا  لال الطبري:أي:" 
خادعهم بما حَكم فٌهم من منع ِدمابهم بما أظهروا بؤلسنتهم من اإلٌمان ، مع علمه بباطن 

بما  ضمابرهم واعتمادهم الكفَر ، استدراًجا منه لهم فً الدنٌا ، حتى ٌلموه فً اآلخرة ، فٌوردهم
 .(ٙ)استبطنوا من الكفر ناَر جهنم"

ٌعطى المإمن ٌوم المٌامة نورا وٌعطى المنافك نورا ٌمشون به حتى  لال الحسن:" 
ٌنتهوا إلى الصراط، فإذا انتهوا إلى الصراط مضى المإمنون بنورهم وٌطفً نور المنافمٌن، فـ 

ًُّ َحت ى لَالُوا بَلَى َولَكِ  }ٌُنَاُدونَُهْم أَلَْم نَكُْن َمعَكُمْ  تْكُُم اْْلََمانِ ن كُْم فَتَْنتُْم أَنْفَُسكُْم َوتََرب ْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغر 
ِ اْلغَُرورُ  كُْم بِاَّلل  ِ َوَغر   .(1)، لال الحسن: فتلن خدٌعة هللا إٌاهم"(2) {َجاَء أَْمُر ّللا 

 وجوه من التفسٌر:[، ٕٗٔوفً معنى لوله تعالى:} َوُهَو َخاِدعُُهْم{ ]النساء :  

                                                             
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/5(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٔالنكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٖ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 [.ٗٔ]سورة الحدٌد : (2)
 .5٘ٓٔ/ٗ(:ص1ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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فسمى الجزاء على الفعل باسمه، ُمخادعةُ َّللاَّ إٌاهم جزاُإهم على المخادعة بالعذاب، أحدها : أن 
ُ{ ]األنفال :  ، (ٔ)[. ذكره الزجاج عن بعضهم ٖٓومن ذلن لوله تعالى: }َوٌَْمكُُروَن َوٌَْمكُُر َّللاَّ

 .(ٕ)واختاره ابن عطٌة
لُمْختَِدع لهم بما أمر به من لبول إٌمانهم وإن علم ما ٌبطنون من والثانً : أنه أمر فٌهم بؤمر ا

 .(ٖ)كفرهم. ذكره الزجاج أٌضا
أي: ٌسرع لهم الجزاء على إظهار اإلٌمان وإضمار الكفر بترن العصمة والتوفٌك،  والثالث:

وتمدٌد األموال والبنٌن، واإلطراق على عاجل الدنٌا، وخاتمتهم النار. وهذا لول سهل 
 .(ٗ)تريالتس

ٌفتح لهم باب من أبواب الجنة؛ فإذا رأوا ذلن لصدوا ذلن الباب، فلما دنوا منه أؼلك والرابع:أنه 
 . (٘)دونهم، فذلن الخداع

أنهم عندما شاركوا المإمنٌن فً هذه الدنٌا ومنافعها، والتمتع والتملب فٌها؛ فظنوا أنهم  والخامس:
 .(ٙ)ٌشاركونهم فً منافع اآلخرة والتمتع بها؛ فٌحرمون ذلن، فذلن الخدٌعة. أفاده الماترٌدي

والسادس:ما ٌعطٌهم فً اآلخرة من النور الذي ٌمشون به مع المإمنٌن ، فإذا جاإواْ إلى 
 .(5)، وابن جرٌج(1)، والسدي(2)اط طفىء نورهم ، فتلن خدٌعة هللا إٌاهم. وهذا لول الحسنالصر
 .(5)جرٌج

لوله : } َوُهَو َخاِدعُُهْم { أي: هو الذي ٌستدرجهم فً طؽٌانهم وضبللهم  لال ابن كثٌر:"
ٌَمُ  وُل ، وٌخذلهم عن الحك والوصول إلٌه فً الدنٌا وكذلن فً ٌوم المٌامة كما لال تعالى:} ٌَْوَم 

ِمُسوا نُوًرا اْلُمنَافِمُوَن َواْلُمنَافِمَاُت ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْنُظُروَنا َنْمتَبِْس ِمْن نُوِركُْم لٌَِل اْرِجعُوا َوَراَءكُْم فَاْلتَ 
ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلِه اْلعَذَاُب. ٌَُنادُ  ٌْنَُهْم بِسُوٍر لَهُ بَاٌب َباِطنُهُ فٌِِه الرَّ ونَُهْم أَلَْم نَكُْن َمعَكُْم فَُضِرَب بَ
ًُّ َحتَّى َجاَء أَمْ  تْكُُم األَمانِ ِ لَالُوا بَلَى َولَِكنَّكُْم فَتَْنتُْم أَْنفَُسكُْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَؼرَّ كُْم بِاَّللَّ ِ َوَؼرَّ ُر َّللاَّ

ًَ َمْوالكُْم َوبِبَْس اْلَمِصٌُر { اْلؽَُروُر. فَاْلٌَْوَم ال ٌُْإَخذُ ِمْنكُْم فِْدٌَةٌ َوال ِمَن الَّ  ِذٌَن َكفَُروا َمؤَْواكُُم النَّاُر ِه
ع هللا به ، ومن راءي راءي هللا »[ ولد ورد فً الحدٌث : ٘ٔ - ٖٔ]الحدٌد :  ع َسمَّ من َسمَّ

إن هللا ٌؤمر بالعبد إلى الجنة فٌما ٌبدو للناس ، وٌعدل به إلى »، وفً حدٌث آخر : (ٓٔ)«به
 .(ٕٔ)، عٌاذًا باهلل من ذلن"(ٔٔ)«النار

بإسكان العٌن، وذلن على « وهو خادعهم»ولرأ مسلمة بن عبد هللا النحوي: 
 .(ٖٔ)التخفٌؾ
بَلةِ لَاُموا كَُسالَى{ ]النساء : لوله تعالى:  وإذا لام هإالء  [، أي:"ٕٗٔ}َوإِذَا لَاُموا إِلَى الصَّ

 .(ٗٔ)المنافمون ألداء الصبلة، لاموا إلٌها فً فتور"
 .(٘ٔ)متثاللٌن" لال الواحدي:أي:" 

                                                             
 .1ٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .٘٘انظر: تفسٌر التستري: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .5ٖ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٖٖٓ/5(:ص2ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٖ/5(:ص2ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٖٓ-5ٕٖ/5(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .(212ٕ( وصحٌح مسلم برلم )55ٗٙصحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
(ٔٔ) . 
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٕر:تفسٌر ابن كثٌ (ٕٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .52ٕالوجٌز: (٘ٔ)
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هذه صفة المنافمٌن فً أشرؾ األعمال وأفضلها وخٌرها ، وهً  لال ابن كثٌر:" 
الصبلة. إذا لاموا إلٌها لاموا وهم كسالى عنها ؛ ألنهم ال نٌة لهم فٌها ، وال إٌماَن لهم بها وال 

لَى الصَّبلةِ لَاُموا كَُسالَى { هذه صفة خشٌة ، وال ٌعملون معناها، فموله تعالى : } َوإِذَا لَاُموا إِ 
 .(ٔ)["ٗ٘ظواهرهم ، كما لال : } َوال ٌَؤْتُوَن الصَّبلةَ إِال َوهُْم كَُساَلى { ]التوبة : 

وتلن حال كل من ٌعمل العمل كارها ؼٌر معتمد فٌه الصواب تمٌة أو  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)مصانعة"

ٌكره أن ٌمول الرجل: إنً كسبلن وٌتؤول عن سمان الحنفً، عن ابن عباس" أنه كان 
 .(ٖ)هذه اآلٌة: }وإذا لاموا إلى الصبلة لاموا كسالى{"

بَلةِ لَاُموا كَُسالَى{ ]النساء :  لوله تعالى:وٌحتمل   :(ٗ)[، وجهٌنٕٗٔ}َوإِذَا لَاُموا إِلَى الصَّ
 أحدهما : متثاللٌن .

رٌن .  والثانً : ممصَّ
 .(٘)بفتح الكاؾ «كسالى:»ولرأ ابن هرمز األعرج 

ٌمصدون بصبلتهم الرٌاء  [، أي:"ٕٗٔ}ٌَُراُءوَن النَّاَس{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)والسمعة"
 .(2)هم المنافمون ، لوال الرٌاء ما صلُّوا" لال ابن زٌد:" 
لٌرى ذلن النَّاس ال التِّباع أمر هللا ٌعنً: لٌراهم النَّاس ُمصلٌِّن ال  لال الواحدي:" 
 .(1)وجه هللا"ٌرٌدون 
ٌعنً: أنهم ٌمصدون بما ٌفعلونه من البر رٌاء الناس دون طاعة هللا لال الماوردي:" 

 .(5)تعالى"
أي : ال إخبلص لهم ]وال معاملة مع هللا بل إنما ٌشهدون الناس تمٌة من  لال ابن كثٌر:" 

الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا ٌتخلفون كثٌرا عن الصبلة التً ال ٌَُرون ؼالبًا فٌها كصبلة العشاء 
 .(ٓٔ)ولت العَتََمة ، وصبلة الصبح فً ولت الؽَلَس" 

أثمل الصبلة على المنافمٌن صبلة » لال : كما ثبت فً الصحٌحٌن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
العشاء وصبلة الفجر ، ولو ٌعلمون ما فٌهما ألتوهما ولو َحْبًوا ، ولمد هممت أن آمر بالصبلة 
فتمام ، ثم آمر رجبل فٌصلً بالناس ، ثم أنطلك معً برجال ، معهم ُحَزم من حطب إلى لوم ال 

 .(ٔٔ)«ٌشهدون الصبلة ، فؤحّرق علٌهم بٌوتهم بالنار
وفً رواٌة : "والذي نفسً بٌده ، لو علم أحدهم أنه ٌجد َعْرلًا سمًٌنا أو َمْرَماتٌن 
حسنتٌن ، لشهد الصبلة ، ولوال ما فً البٌوت من النساء والذرٌة لحرلت علٌهم بٌوتهم 

 .(ٕٔ)بالنار"
ْحَسَن الصبلة حٌث واخرج الحافظ أبو ٌعلى عن عبد هللا لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من أ
 .(ٖٔ)ٌراه الناس ، وأساءها حٌث ٌخلو ، فتلن استهانة ، استهان بها ربه عز وجل" 

                                                             
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5ٙٓٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖٔ/5(:2ٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .52ٕالوجٌز: (1)
 .1ٖ٘/ٔالنكت والعٌون: (5)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .(ٔ٘ٙ( وصحٌح مسلم برلم )2٘ٙصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 .(ٗٗٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٕٔ)
( من طرٌك زابدة عن إبراهٌم الهجري به. لال 5ٕٓ/ٕالكبرى )( ورواه البٌهمً فً السنن ٗ٘/5مسند أبو ٌعلى )(ٖٔ)

 .( : "فٌه إبراهٌم بن مسلم الهجري وهو ضعٌؾ"ٕٕٔ/ٓٔالهٌثمً فً المجمع )
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عن لتادة لوله: "}ٌراإن الناس{، وإنه وهللا لوال الناس ما صلى المنافك، ما ٌصلً إال و 
 .(ٔ)رٌاء وسمعة"

 فإن للت: ما معنى المراءاة وهً مفاعلة من الرإٌة؟ لال الزمخشري:" 
للت: فٌها وجهان، أحدهما: أن المرابى ٌرٌهم عمله وهم ٌرونه استحسانه. والثانً: أن 
ٌكون من المفاعلة بمعنى التفعٌل، فٌمال: راءى الناس. ٌعنى رآهم، كمولن: نعمه وناعمه، وفنمه 

 .(ٖ)وعٌش مفانك" (ٕ)وفانمه
دون ألؾ، ، بهمزة مضمومة مشددة بٌن الراء والواو «ٌرءون»ولرأ جمهور الناس: 

، ألن معناها ٌحملون الناس «ٌراإن»وهً تعدٌة رأى بالتضعٌؾ، وهً ألوى فً المعنى من 
 .(ٗ)على أن ٌروهم، وٌتظاهرون لهم بالصبلة وهم ٌبطنون النفاق

َ إِالَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:  وال ٌذكرون هللا تعالى إال  [، أي:"ٕٗٔ}َواَل ٌَْذكُُروَن َّللاَّ
 .(٘)لٌبل"ذكًرا ل

 .(ٙ)ألنَّهم ٌعملونه رٌاًء وسمعةً ولو أرادوا به وجه هللا لكان كثٌراً" لال الواحدي:" 
 . (2)إنما لّل، ألنه كان لؽٌر هللا" لال الحسن:" 
فو هللا لو كان ذلن الملٌل منهم هلل لمبله، ولكن كان ذلن الملٌل منهم  ولال الحسن اٌضا:" 

 .(1)رٌاء"
لال ذكر المنافك، ألن هللا لم ٌمبله، كل ما رّد هللا للٌل، كل ما لبل هللا  وإنما لال لتادة:" 

 .(5)كثٌر"
أي: فً صبلتهم ال ٌخشعُون فٌها وال ٌدرون ما ٌمولون ، بل هم فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)صبلتهم ساهون الهون ، وعما ٌراد بهم من الخٌر معرضون"
الرحمن ، عن أنس بن مالن لال : لال ولد روى اإلمام مالن ، عن العبلء بن عبد 

ٌَْرلُب »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  تلن صبلة المنافك ، تلن صبلة المنافك ، تلن صبلة المنافك : ٌجلس 
 .(ٔٔ)الشمس ، حتى إذا كانت بٌن لَْرنًَ الشٌطان ، لام فَنَمَر أربعا ال ٌذكر هللا فٌها إال للٌبل"

 بعة ألوال:وفً تسمٌة ذكرهم بالملٌل أر
 . (ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)-رضً هللا عنه-أحدها: أنه سمً للٌبل، ألنه ؼٌر ممبول، لاله علً 

 . (٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)والثانً: ألنه رٌاء، ولو كان هلل لكان كثٌرا، لاله ابن عباس
اللتصاره على ما ٌظهر من التكبٌر دون ما ٌخفً من المراءة  والثالث: أنه للٌل فً نفسه،

 .(ٙٔ)، ذكره الماورديوالتسبٌح ، وإنما لّلَّ من أجل اعتمادهم ال من للة ذكرهم 
 .(2ٔ)والرابع: أنه للٌل بالنسبة إلى خوضهم فً الباطل ولولهم الزور والكفر. ذكره ابن عطٌة

                                                             
 .5ٙٓٔ/ٗ(:صٓٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .فً الصحاح أنهما بمعنى: أى نعمه« وفنمه وفانمه»لوله (ٕ)
 .1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٕالوجٌز: (ٙ)
 .5ٙٓٔ/ٗ(:صٔٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٙٓٔ/ٗ(:صٕٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٙٓٔ/ٗ(:صٕٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
(، لال الترمذي ٓٙٔ( وسنن الترمذي برلم )ٕٔٗداود برلم ) ( وسنن أبًٕٕٙ( وصحٌح مسلم برلم )ٕٕٓ/ٔالموطؤ )(ٔٔ)

 .(ٕٗ٘/ٔ: "حسن صحٌح". وسنن النسابً )
 .15ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
 .ٕٖٖ/5(:ص2ٕ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .15ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗٔ)
 .ٕٖٖ/5(:ص2ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2ٔ)
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نهم ال ٌصلون لط ؼاببٌن عن عٌون الناس وال ٌصلون إال للٌبل أل لال الزمخشري:أي:" 
إال ما ٌجاهرون به، وما ٌجاهرون به للٌل أٌضا ألنهم ما وجدوا مندوحة من تكلؾ ما لٌس فً 
للوبهم لم ٌتكلفوه. أو وال ٌذكرون هللا بالتسبٌح والتهلٌل إال ذكرا للٌبل فً الندرة، وهكذا ترى 

ام واللٌالً لم تسمع منه تهلٌلة وال تسبٌحة وال كثٌرا من المتظاهرٌن باإلسبلم لو صحبته األٌ
 .(ٔ)تحمٌدة، ولكن حدٌث الدنٌا ٌستؽرق به أولاته ال ٌفتر عنه. وٌجوز أن ٌراد بالملة العدم"

 الفوائد:
 .بٌان صفات المنافمٌن -ٔ
 لبح الرٌاء وذم المرابٌن. -ٕ
لوله }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْذكُُروا ذم ترن الذكر والتملٌل منه ألمر هللا تعالى باإلكثار منه فً  -ٖ

 هللاَ ِذْكراً َكثٌِراً{ .
 المرآن

ُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبٌِالا ) ٌَْن ذَِلَن اَل إِلَى َهُإاَلِء َواَل إِلَى َهُإاَلِء َوَمْن ٌُْضِلِل ّللا  ({ ٖٗٔ}ُمذَْبذَبٌَِن بَ
 [ٖٗٔ]النساء : 

 التفسٌر:
ٌْرة واالضطراب، ال ٌستمرون على حال، فبل هم مع إنَّ ِمن شؤن هإالء الم نافمٌن التردد والَح

المإمنٌن وال هم مع الكافرٌن. ومن ٌصرؾ هللا للبه عن اإلٌمان به واالستمسان بهدٌه، فلن تجد 
 له طرًٌما إلى الهداٌة والٌمٌن.

ٌَْن ذَِلَن{ ]النساء : لوله تعالى:  شؤن هإالء المنافمٌن إنَّ ِمن  [، أي:"ٖٗٔ}ُمذَْبذَبٌَِن َب
 .(ٕ)التردد واالضطراب بٌن الكفر واإلٌمان"

 .(ٖ)مضطربٌن ال ٌثبتون على حال" لال ابن عطٌة:"معناه: 

ٌِّرون فً دٌنهم ، ال  لال الطبري:أي:"  مرّددٌن، وإنما عنى هللا بذلن: أن المنافمٌن متح
ٌرجعون إلى اعتماد شًء على صحة ، فهم ال مع المإمنٌن على بصٌرة ، وال مع المشركٌن 

:عن ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-على جهالة ، ولكنهم حٌاَرى بٌن ذلن ، فمثلهم المثُل الذي ضرب لهم رسول هللا 
َمثَُل المنافك كمثل الشَّاة العابرة بٌن الؽنمٌن ، تَِعٌر إلى هذه مرة ، »النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : عمر، عن 

 .(٘)"(ٗ)«وإلى هذه مرة ، ال تدري أٌَُّهما تَتْبع!
ذبذبهم الشٌطان والهوى بٌن اإلٌمان والكفر، فهم مترددون بٌنهما  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)متحٌرون"
 .(2)م المنافمون"ه لال مجاهد:" 
ٌعنً : المنافمٌن محٌرٌن بٌن اإلٌمان والكفر ، فبل هم مع المإمنٌن  لال ابن كثٌر:" 

ظاهًرا وباطنًا ، وال مع الكافرٌن ظاهًرا وباطًنا ، بل ظواهرهم مع المإمنٌن ، وبواطنهم مع 
ولبن } كُلََّما أََضاَء الكافرٌن. ومنهم من ٌعترٌه الشن ، فتارة ٌمٌل إلى هإالء ، وتارة ٌمٌل إلى أ

ٌِْهْم لَاُموا { اآلٌة ]البمرة :   .(1)["ٕٓلَُهْم َمَشْوا فٌِِه َوإِذَا أَْظلََم َعلَ
مثل المإمن والمنافك والكافر مثل ثبلثة نفر انتهوا إلى  عن أبً األحوص لال عبدهللا:" 

ذي على شفٌر وادي فولع أحدهم فعبر، ثم ولع اآلخر حتى أتى على نصؾ الوادي ناداه ال
الوادي: وٌلن أٌن تذهب؟ إلى الهلكة، إرجع عودن على بدبن، وناداه الذي عبر: هلم النجاة 

                                                             
 .1ٓ٘-25٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 ..ٔٓٔ، والتفسٌر المٌسر:5ٖٗ/5انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .]إسناده صحٌح[.ٖٖٖ/5(:ص2ٕ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٖ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .52ٓٔ/ٗ(:ص٘ٗٔٙأخررجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٗ/5تفسٌر ابن كثٌر: (1)
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فجعل ٌنظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، لال: فجاء سٌل فؤؼرله والذي عبر المإمن والذي ؼرق 
 .(ٔ)المنافك، مذبذبٌن بٌن ذلن ال إلى هإالء وال إلى هإالء والذي مكث الكافر"

 ، (ٖ)أو خوؾ أو إسراع فً مشً ونحوه،(ٕ)وأصل " التذبذب ": التحرن واالضطراب
 : (ٗ)كما لال النابؽة

 أَلم تََر أَنَّ هللا أَْعَطاَن سُوَرةً                 تََرى كُلَّ َمْلٍن ُدونََها ٌَتَذَْبذَبُ 
 : (٘)ومنه لول البعٌث بن حرٌث

 شهر للبرٌد المذبذبخٌال ألم السلسبٌل ودونها        مسٌرة 
وحمٌمة المذبذب الذي ٌذب عن كبل الجانبٌن أى ٌذاد وٌدفع فبل ٌمر  لال الزمخشري:" 

، إال أن الذبذبة فٌها تكرٌر لٌس فً الذب (ٙ)فً جانب واحد، كما لٌل: فبلن ٌرمى به الرحوان
 .(2)كؤن المعنى: كلما مال إلى جانب ذب عنه"

، لال ابن عطٌة:"وهً (1)، بفتح المٌم والذالٌن«ٌنمذبذب:»ولرأ الحسن بن أبً الحسن 
 .(5)لراءة مردودة"

 .(ٓٔ)، بكسر الذال الثانٌة«ُمذَْبِذبٌِن»وفً لراءة ابن عباس وعمرو بن فاٌد:
لال ابن جنً:" أي: المهتز الملك الذي ال ٌثبت فً مكان، فكذلن هإالء: ٌِخفُّون تارة إلى 

ذَبَّْبُت عن الشًء: أي صرفت عنه شٌبَا ٌرٌده إلى ؼٌر جهته، هإالء وتارة إلى هإالء...وهو من 
 .(ٔٔ)ولرٌب من لفظه، إال أنه لٌس من لفظه"

 . (ٕٔ)«متذبذبٌن»وفً مصحؾ عبد هللا: 
، لال الزمخشري:" وكؤن المعنى: (ٖٔ)، بالدال ؼٌر المعجمة«مدبدبٌن»وعن أبى جعفر: 

الطرٌمة، ومنها: «: الدبة»على دبة واحدة. و أخذ بهم تارة فً دبة وتارة فً دبة، فلٌسوا بماضٌن
 .(ٗٔ)دبة لرٌش. وذلن إشارة إلى الكفر واإلٌمان"

فبل هم مع المإمنٌن  [، أي:"ٖٗٔ}اَل إِلَى َهُإاَلِء َواَل إِلَى َهُإاَلِء{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)وال هم مع الكافرٌن"

منٌن، وال منسوبٌن إلى هإالء ال منسوبٌن إلى هإالء فٌكونون مإلال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙٔ)فٌسمون مشركٌن"

 .(2ٔ)ٌمول: لٌسوا بمشركٌن فٌظهرون الشرن ولٌسوا بمإمنٌن" لال السدي:" 

                                                             
 .5ٙٓٔ/ٗ(:صٗٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٖ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 ، وؼٌرها.15/ ٔ، واإلتمان ٖٖٖ/5، وتفسٌر الطبري :ٗ، ومجاز المرآن ٖ٘/ ٙ، واللسان 2ٔدٌوانه (ٗ)
 .1ٓٔ/ٗ، والبحر المحٌط:ٕٗٗ/٘وتفسٌر المرطبً: ،1ٗٔ/ ٔالحماسة: انظر:  (٘)
فً الصحاح الرحى معروفة، واأللؾ منملبة من الٌاء. تمول: هما رحٌان. وفٌه أٌضا، « ٌرمى به الرحوان». لوله (ٙ)

رحت الحٌة ترحو، إذا استدارت. والرحً: لطعة من األرض تستدبر وترتفع على ما حولها. ورحى الموم: سٌدهم. 
األضراس. واألرحاء: المبابل التً تستمل بنفسها وتستؽنً عن ؼٌرها اه. وظاهره أن الرحى هنا وادى، واألرحاء: 

 .فلٌحرر.
 .1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (2)
 .2ٕٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٖٕٓ/ٔانظر: المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المرات واإلٌضاح عنها، أبو الفتح: (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٔالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ المرات واإلٌضاح عنها::(ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٔانظر:الكشاؾ: (ٕٔ)
 .1ٓ٘/ٔانظر:الكشاؾ:(ٖٔ)
 ..1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 ..1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
 .52ٓٔ/ٗ(:ص5ٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)



ٔٗ 
 

، " لوله: }ال إلى هإالء{: (ٔ)عن مجاهد لوله: "}ال إلى هإالء{، ألصحاب دمحم" 
 .(ٕ)الٌهود"

مخلصٌن وال بمشركٌن عن لتادة لوله: "}ال إلى هإالء{، ٌمول: لٌسوا بمإمنٌن  
 .(ٖ)مصرحٌن بالشرن"

ُ{ ]النساء : لوله تعالى:  ومن ٌصرؾ هللا للبه عن اإلٌمان  [، أي:"ٖٗٔ}َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ
 .(ٗ)به واالستمسان بهدٌه"

فلن تجد له طرٌمًا إلى الهداٌة  [، أي:"ٖٗٔ}فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبٌِبًل{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(٘)والٌمٌن"
 .(ٙ)عن السدي: "}سبٌبل{، ٌمول: حجة" 
 الفوائد:

 ذم الحٌرة والتردد فً األمور كلها. -ٔ
 وأنهم ال إخبلص لدٌهم. طبلب منافع،أن المنافمٌن هم -ٕ
أن من الناس من لٌس له ثبات فى أمر دٌنه، بل هو مرجحن مضطرب مذبذب،  الفوائد:ومن -ٖ

للنعمة، فإن أصابه خٌر بمً مإمنا، وإن أصابه شر من سمم ٌعبد هللا على وجه التجربة انتظارا 
 .أو ضٌاع مال أو فمد ولد ترن دٌنه

تدل بتنبٌهها على أن المإمنٌن متصفون بضدها، من للمنافمٌن هذه األوصاؾ المذمومة أن  -ٗ
الصدق ظاهرا وباطنا، واإلخبلص، وأنهم ال ٌجهل ما عندهم، ونشاطهم فً صبلتهم وعباداتهم، 

وكثرة ذكرهم هلل تعالى. وأنهم لد هداهم هللا ووفمهم للصراط المستمٌم. فلٌعرض العالل نفسه 
 .(2)على هذٌن األمرٌن ولٌختر أٌهما أولى به

 
 المرآن

ٌْكُْم }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تَت ِخذُوا اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن أَتُِرٌُدوَن أَْن  ِ َعلَ تَْجعَلُوا َّلِل 
 [ٗٗٔ({ ]النساء : ٗٗٔسُْلَطاناا ُمبٌِناا )

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ال توالوا الجاحدٌن لدٌن هللا، وتتركوا مواالة 

عدم المإمنٌن ومودتهم. أترٌدون بمودَّة أعدابكم أن تجعلوا هلل تعالى علٌكم حجة ظاهرة على 
 صدلكم فً إٌمانكم؟

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال: 
لال: "نزلت فً المنافمٌن الذٌن اتخذوا  -رضً هللا عنه  -أحدها: ذكر الماترٌدي عن ابن عباس 

 .(1)الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن"
لى لال الواحدي:" لال المفسرون: لما ذم هللا المنافمٌن بؤنهم مرة إلى الكفار ومرة إ 

وا مع أحد الفرٌمٌن، نهى المسلمٌن فً هذه اآلٌة أن ٌصنعوا كصنٌع  المسلمٌن من ؼٌر أن ٌمرُّ
المنافمٌن فمال: }اَل تَتَِّخذُوا اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء{، ٌعنً  الٌهود من لرٌظة والنضٌر، وذلن أنَّ 

: من نتولى ؟ فمال: - ملسو هيلع هللا ىلص -األنصار بالمدٌنة كان لهم رضاع وحلؾ ومودة، فمالوا لرسول هللا 
 .(5)"المهاجرٌن"، ونزلت هذه اآلٌة. وهذا معنى لول ابن عباس فً رواٌة عطاء"

                                                             
 .52ٓٔ/ٗ(:صٙٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .52ٓٔ/ٗ(:ص1ٗٔٙحاتم)أخرجه ابن ابً  (ٕ)
 .52ٓٔ/ٗ(:ص2ٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52ٓٔ/ٗ(:صٓ٘ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔتفسٌر السعدي: (2)
 .52ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .-رضً هللا عنه-، ولم الؾ على لول اابن عباسٗٙٔ/2التفسٌر البسٌط: (5)
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لال مماتل:" نزلت فً المنافمٌن منهم عبد هللا ابن أبً، ومالن بن دخشم، وذلن أن  
وتولٌهما الٌهود  موالٌهما من الٌهود: أصبع ورافع عٌروهما باإلسبلم، وزٌنوا لهما ترن دٌنهما

 .(ٔ)فصانعا الٌهود، فمال هللا:}ال تتخذوا الكافرٌن{، من الٌهود، }أولٌاء من دون المإمنٌن{"
والثانً: أنها "نزلت فً المإمنٌن، نهاهم أن ٌتخذوا المنافمٌن أولٌاء بإظهارهم اإلٌمان عبلنٌة، 

 .(ٕ)وأمرهم أن ٌتخذوا المإمنٌن أولٌاء"
عن مماتل: "كانوا ٌظهرون المودة للمشركٌن الذٌن بمكة، فنهاهم والثالث: وذكر الواحدي 

 ، فعلى هذا المراد بالكافرٌن المشركون.(ٖ)هللا"
 .(ٗ)لال الواحدي:" والمول األول أظهر" 
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله [، أي:" ٗٗٔ}

 .(٘)وعملوا بشرعه"
إن وصؾ اإلٌمان للمنادى؛ وتصدٌر الحكم بالنداء ٌدل على االهتمام لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٙ)به؛ ألن النداء ٌستلزم انتباه المنادى"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على   

 .(2)شرٌفها وأمٌرها"
هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها سمعن؛ فإنه لال ابن مسعود رضً  

 . (ٕ)خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
ال  [، أي:"ٗٗٔ}اَل تَتَِّخذُوا اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمِنٌَن{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(1)" توالوا الجاحدٌن لدٌن هللا، وتتركوا مواالة المإمنٌن ومودتهم
 .(5)ٌعنً: أولٌاء فً النَّصٌحة" لال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٓٔ)أي ال تجعلوهم بطانتكم وخاصتكم" لال الزجاج:" 

ال تتشبهوا بالمنافمٌن فً اتخاذهم الٌهود وؼٌرهم من أعداء  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٔٔ)اء"اإلسبلم أولٌ

ال توالوا الكفَّار فتإازروهم من دون أهل ملَّتكم ودٌنكم من المإمنٌن،  لال الطبري:أي:" 
فتكونوا كمن أوجبت له النار من المنافمٌن، وهذا نهً من هللا عباَده المإمنٌن أن ٌتخلَّموا بؤخبلق 

هم فً ركوب ما نهاهم المنافمٌن، الذٌن ٌتخذون الكافرٌن أولٌاَء من دون المإمنٌن، فٌكونوا مثل
 .(ٕٔ)عنه من مواالة أعدابه"

نهى عن اتخاذ الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن، وذلن أن ٌستعان بهم  لال الراؼب:" 
 .(ٖٔ)استعانة المرإوس بالربٌس، والمنتصر بالناصر الستعانة المستخدم بالحاكم"

 :(ٗٔ)وجه النهً فً الوالٌة واتخاذهم أولٌاء ألوالوفً  

                                                             
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .52ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 ، ولم الؾ على األثر.ٗٙٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٖ)
 .ٗٙٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٗ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔابن أبً حاتم) ( أخرجه2)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٕالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (5)
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٖٖٙ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖٔ)
 .51ٖ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٗٔ)
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أنه النهً عن والٌتهم والٌة الدٌن، أي: ال تثموا بهم، وال تصدلوهم، وال تؤمنوهم فً  أحدها:
: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِْن تُِطٌعُوا -تعالى  -الدٌن؛ فإنهم ٌرٌدون أن ٌصرفوكم عن دٌنكم؛ كموله 

ٌَُردُّوكُْم َعلَى أَْعمَابِكُْم فَتَْنمَِلبُوا َخا  [.5ِٗٔسِرٌَن{ ]آل عمران : الَِّذٌَن َكفَُروا 
والثانً:أنه النهً عن اتخاذهم أولٌاء فً أمر الدنٌا؛ كموله: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا بَِطاَنًة 

ُّْم لَْد بََدِت اْلبَْؽَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفً ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر  ِمْن ُدونِكُْم اَل ٌَؤْلُونَكُْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِت
المإمنٌن أن ٌجعلوا  -عز وجل  -[،  نهً 1ٔٔلَْد بٌََّنَّا لَكُُم اآْلٌَاِت إِْن كُْنتُْم تَْعِملُوَن{ ]آل عمران : 

 المنافمٌن موضع سرهم فً أمر من أمور الحرب وؼٌره.
 .والثالث: أنه فً كل أمر، أي: ال تصادلوهم، وال تجالسوهم، وال تؤمنوهم

لال الجصاص:" فإن الولً هو الذي ٌتولى صاحبه بما ٌجعل له من النصرة والمعونة  
على أمره والمإمن ولً هللا بما ٌتولى من إخبلص طاعته وهللا ولً المإمنٌن بما ٌتولى من 
جزابهم على طاعته والتضت اآلٌة النهً عن االستنصار بالكفار واالستعانة بهم والركون إلٌهم 

وهو ٌدل على أن الكافر ال ٌستحك الوالٌة على المسلم بوجه ولدا كان أو ؼٌره وٌدل  والثمة ٌهم
على أنه ال تجوز االستعانة بؤهل الذمة فً األمور التً ٌتعلك بها التصرؾ والوالٌة وهو نظٌر 

ذمً فً [، ولد كره أصحابنا توكٌل ال1ٔٔلوله: }اَل تَتَِّخذُوا بَِطانَةً ِمْن ُدونِكُْم{ ]آل عمران : 
 .(ٔ)الشرى والبٌع ودفع المال إلٌه مضاربة وهذه اآلٌة دالة على صحة هذا المول"

ٌْكُْم سُْلَطانًا ُمبٌِنًا{ ]النساء : لوله تعالى:  ِ َعلَ أترٌدون  [، أي:"ٗٗٔ}أَتُِرٌُدوَن أَْن تَْجعَلُوا َّلِلَّ
 .(ٕ)كم فً إٌمانكم؟"بمودَّة أعدابكم أن تجعلوا هلل تعالى علٌكم حجة ظاهرة على عدم صدل

 .(ٖ)أي: حجة بٌنة فً عذابكم" لال البؽوي:" 
 .(ٗ)أي: تجعلون هلل علٌكم سلطانا مبٌنا" لال الماترٌدي:" 
 .(٘)ٌعنً: حجة بٌنة ٌحتج بها علٌكم حٌن تولٌتم الٌهود ونصحتموهم" لال مماتل:" 

ل للخلٌفة واألمٌر أي: حجة ظاهرة، والسلطان فً اللؽة الحجة، وإنما لٌ لال الزجاج:" 
 .(ٙ)سلطان ألن معناه أنه ذو الحجة"

ضوا لؽضب هللا، بإٌجابكم الحجة على أنفسكم فً تمدمكم  لال الطبري:"  ٌمول: ال تعرَّ
 .(2)على ما نهاكم ربكم من مواالة أعدابه وأهِل الكفر به"

}سلطانا{: حجة بٌنة، ٌعنى: أن مواالة الكافرٌن بٌنة على  لال الزمخشري:أي:" 
 .(1)النفاق"

 .(5)إن هلل السلطان على خلمه، ولكنه ٌمول: عذًرا مبٌنًا" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)، فهو حّجة"«سلطان»ما كان فً المرآن من لال عكرمة:" 
ة"   .(ٔٔ)عن مجاهد فً لوله:"}سلطانًا مبٌنًا{، لال: ُحجَّ

ن صوحان أنه لال البن أخ له: "خالص المإمن، وخالك الكافر وعن صعصعة اب
 .(ٕٔ)والفاجر فان الفاجر ٌرضى منن بالخلك الحسن، وإنه ٌحك علٌن أن تخالص المإم"

 الفوائد:
 حرمة اتخاذ الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن. -ٔ

                                                             
 .1ٕٓ/ٖأحكام المرآن: (ٔ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .51ٖ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٖٙ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .2ٖٖ/5(:ص2ٖ2ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٖٖ/5(:ص2ٖ1ٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٖ/5(:ص2ٗٓٓٔ(، )2ٖ5ٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
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 أعداءهم فساموهم الخسؾ.إذا عصى المإمنون ربهم فاتخذوا الكافرٌن أولٌاء سلط هللا علٌهم  -ٕ
 المرآن

ا )  [٘ٗٔ({ ]النساء : ٘ٗٔ}إِن  اْلُمنَافِِمٌَن فًِ الد ْرِن اْْلَْسفَِل ِمَن الن اِر َولَْن تَِجَد لَُهْم َنِصٌرا
 التفسٌر:

ناصًرا ٌدفع عنهم  -أٌها الرسول-إن المنافمٌن فً أسفل منازل النار ٌوم المٌامة، ولن تجد لهم 
 ر.سوء هذا المصٌ

ْرِن اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر{ ]النساء : لوله تعالى:  إن  [، أي:"٘ٗٔ}إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن فًِ الدَّ
 .(ٔ)المنافمٌن فً أسفل منازل النار ٌوم المٌامة"

 .(ٕ)، ٌعنً : فً أسفل النار" لال ابن عباس:" 
، توابٌت من  رواٌة أخرى:". وفً (ٖ): فً توابٌت من حدٌد ُمْبَهمة علٌهم" لال عبدهللا:" 

إن المنافمٌن فً توابٌَت من حدٌد ممفلٍة علٌهم فً  :"وروي عنه اٌضا .(ٗ)من نار تُْطبَُك علٌهم"
 .(٘)النار"

 .(ٙ)لال أبو هرٌرة : "فً توابٌت تُْرتَُج علٌهم" 
عن ابن جرٌج لال:" لال لً عبد هللا بن كثٌر لوله :}فً الدرن األسفل من النار{، لال :  

 .(2)معنا أن جهنم أْدران ، منازل"س
إن المنافمٌن فً الطَّبَك األسفل من أطباق جهنم، وكل طبَك من أطباق  لال الطبري:أي:" 

 .(1)«"درن»جهنم:
 .(5)وهو الباب السابع األسفل" لال ابن ابً زمنٌن:" 

 .(ٓٔ)لال أبو عبٌدة معمر بن المثنى: "جهنم أدران، أي منازل، فكل منزلة منها درن"
}الدرن األسفل{، الطبك الذي فً لعر جهنم، والنار سبع دركات،  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)سمٌت بذلن ألنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض"
 فإن للت: "لم كان المنافك أشد عذابا من الكافر؟

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)للت: ألنه مثله فً الكفر، وضم إلى كفره االستهزاء باإلسبلم وأهله ومداجاتهم
أ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر:}فً الدرن{ مفتوحة الراء، ولرأ عاصم لر

وحمزة والكسابى }فً الدرن{ ساكنة الراء، وروى الكسابى وحسٌن الجعفى عن أبى بكر عن 
 .(ٗٔ)عاصم }فً الدرن{ مثل أبى عمرو

 -أٌها الرسول-لهم  ولن تجد [، أي:"٘ٗٔ}َولَْن تَِجَد لَُهْم نَِصًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)ناصًرا ٌدفع عنهم سوء هذا المصٌر"

 .(ٙٔ)أي:ال ٌمنعهم مانع من عذاب هللا عز وجل وال ٌشفع لهم شافع" لال الزجاج:" 

                                                             
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٖ/5(:ص2ٗٗٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٖ/5(:ص2ٗٔٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖٖ/5(:ص2ٗٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/5(:ص2ٕٗٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٖ/5(:ص2ٖٗٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٖ/5(:ص2ٗ٘ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٖ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٔٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (5)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن للفرا: (ٓٔ)
 .1ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .فً الصحاح: المداجاة: المداراة« ومداجاتهم»لوله (ٕٔ)
 .1ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .5ٖٕانظر: السبعة: (ٗٔ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن للفرا: (ٙٔ)
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ٌعنً : ولن تجد لهإالء المنافمٌن ، ٌا دمحم ، من هللا إذا جعلهم فً الدرن  لال الطبري:" 
 .(ٔ)األسفل من النار ناصًرا ٌنصرهم منه ، فٌنمذهم من عذابه ، وٌدفع عنهم ألٌَم عمابه"

 الفوائد:
فى اآلٌة إشارة إلى أن دار العذاب فى اآلخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعض، كما أن  -ٔ

 درجات بعضها أعلى من بعض. دار النعٌم
ألنهم شر أهلها، إذ هم جمعوا بٌن الكفر أن سبب كون المنافمٌن فً الدرن االسفل من النار،  -ٕ

والنفاق ومخادعة الرسول والمإمنٌن وؼشهم، فؤرواحهم أسفل األرواح، ونفوسهم أحط النفوس، 
 ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرن األسفل منها.

فمد ؼلب علٌهم الجهل بحمٌمة التوحٌد، فهم مع إٌمانهم باهلل ٌشركون به  أما أكثر الكفار
ؼٌره، من صنم أو وثن ٌتخذونه شفٌعا عنده ووسٌطا بٌنه وبٌنه، ولد لاسوا ذلن على معاملة 

 .(ٕ)الملون المستبدٌن، واألمراء الظالمٌن
 .(ٖ)"السٌبات وهذا عام لكل منافك إال من من هللا علٌهم بالتوبة من لال السعدي:"-ٗ
 

 المرآن
ِ فَؤُولَئَِن َمَع اْلُمْإِمنٌِنَ  ِ َوأَْخلَُصوا ِدٌنَُهْم َّلِل  َوَسْوَف  }إاِل  ال ِذٌَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاَّلل 

ا ) ا َعِظٌما ُ اْلُمْإِمنٌَِن أَْجرا  [ٙٗٔ({ ]النساء : ٌُْٙٗٔإِت ّللا 
 التفسٌر:

هللا تعالى وتابوا إلٌه، وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطًنا وظاهًرا، إال الذٌن رجعوا إلى 
ووالوا عباده المإمنٌن، واستمسكوا بدٌن هللا، وأخلصوا له سبحانه، فؤولبن مع المإمنٌن فً الدنٌا 

 واآلخرة، وسوؾ ٌعطً هللا المإمنٌن ثوابًا عظًٌما.

إال الذٌن رجعوا إلى هللا تعالى وتابوا [، أي:" ٙٗٔ: }إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا{ ]النساء لوله تعالى: 
 .(ٗ)إلٌه"

 .(٘)من النفاق وآمنوا" لال البؽوي:أي:" 
أي : راجعوا الحك، وآبوا إال اإللرار بوحدانٌة هللا وتصدٌك رسوله وما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)جاء به من عند ربه من نفالهم"
وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطًنا  أي:" [،ٙٗٔ}َوأَْصلَُحوا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(2)وظاهًرا"
 .(1)عملهم" لال البؽوي:أي:" 
" ٌعنً : وأصلحوا أعمالهم ، فعملوا بما أمرهم هللا به ، وأدَّوا فرابضه ،  لال الطبري: 

 .(5)وانتهوا عما نهاهم عنه ، وانزجروا عن معاصٌه"
ِ{ ]اللوله تعالى:   .(ٓٔ)واستمسكوا بدٌن هللا" [، أي:"ٙٗٔنساء : }َواْعتََصُموا بِاَّللَّ
 .(ٔٔ)وثموا باهلل"لال الثعلبً والبؽوي:أي:" 
 .(ٕٔ)" ٌمول : وتمسَّكوا بعهد هللا" لال الطبري: 

                                                             
 .5ٖٖ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٓٔ/٘انظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٕٔٔتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٖٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٓٗ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:ٙٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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التمسن والتعلك، فاالعتصام باهلل : التمسن بعهده ومٌثاله الذي عهد فً «:"االعتصام»و
 .(ٔ)كتابه إلى خلمه ، من طاعته وترن معصٌته"

ِ{ ]النساء : لوله تعالى:   .(ٕ)وأخلصوا له سبحانه" [، أي:"ٙٗٔ}َوأَْخلَُصوا ِدٌنَُهْم َّلِلَّ
 .(ٖ)لال الزمخشري:أي:" ال ٌبتؽون بطاعتهم إال وجهه"

أراد اإلخبلص بالملب، ألن النفاق كفر الملب، فزواله ٌكون بإخبلص  لال البؽوي:" 
 .(ٗ)الملب"

اعتَهم وأعمالهم التً ٌعملونها هلل ، فؤرادوه بها ، ولم " ٌمول : وأخلصوا ط لال الطبري: 
ٌعملوها رباَء الناس ، وال على شن منهم فً دٌنهم ، وامتراٍء منهم فً أن هللا محٍص علٌهم ما 
عملوا ، فمجازي المحسن بإحسانه، والمسًء بإساءته ولكنهم عملوها على ٌمٌن منهم فً ثواب 

بٌن بها المحسن على إحسانه ، وجزاء المسً ء على إساءته ، أو ٌتفضَّل علٌه ربه فٌعفو متمّرِ
 .(٘)إلى هللا ، مرٌدٌن بها وجه هللا"

فً زمرتة المإمنٌن فؤولبن  [، أي:"ٙٗٔ}فَؤُولَبَِن َمَع اْلُمْإِمنٌَِن{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)ٌوم المٌامة"

ٌن بعد توبتهم وإصبلحهم " ٌمول : فهإالء الذٌن وصؾ صفتَهم من المنافم لال الطبري: 
واعتصامهم باهلل وإخبلصهم دٌنهم أي : مع المإمنٌن فً الجنة، ال مع المنافمٌن الذٌن ماتوا على 

 .(2)نفالهم ، الذٌن أوعدهم الَدَرن األسفل من النار"
 .(1)فهم أصحاب المإمنٌن ورفماإهم فً الدارٌن" لال الزمخشري:أي:"

 .(5)على دٌنهم" لال الثعلبً:أي:"
 .(ٓٔ)أي : فً زمرتهم ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:"

 .(ٔٔ)لال الفراء: }مَع اْلُمْإِمنٌَِن{، تفسٌره من المإمنٌن"

لال المتٌبً: حاد عن كبلمهم ؼٌظا علٌهم فمال }فَؤُولبَِن َمَع اْلُمْإِمنٌَِن{، ولم ٌمل فؤولبن 
 .(ٕٔ)هم المإمنون"

ُ الْ لوله تعالى:  وسوؾ  [، أي:"ُٙٗٔمْإِمنٌَِن أَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء : }َوَسْوَؾ ٌُْإِت َّللاَّ
 .(ٖٔ)ٌعطً هللا المإمنٌن ثوابًا عظًٌما"

 .(ٗٔ)فٌشاركونهم فٌه وٌساهمونهم" لال الزمخشري:أي:"
 .(٘ٔ)ٌعنً: الجنة" لال الثعلبً والبؽوي:" 
وهذا استثناء من هللا جل ثناإه ، استثنى التاببٌن من نفالهم إذا أصلحوا ،  لال الطبري:" 

وأخلصوا الدٌن هلل وحده ، وتبرءوا من اآللهة واألنداد ، وصدَّلوا رسوله ، أن ٌكونوا مع 
ٌن على ِنفالهم حتى تُوافٌهم مناٌاهم  فً اآلخرة، وأن ٌدخلوا مَداخلهم من جهنم. بل  -المصّرِ

إه أن ٌُحلَّهم مع المإمنٌن محلَّ الكرامة ، وٌسكنهم معهم مساكنهم فً الجنة، وعدهم جل ثنا

                                                             
 .ٖٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٔٗ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٔٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٔ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٙٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙٓٗ/ٖنمل عنه الثعلبً فً تفسٌره: (ٔٔ)
 .ٙٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٔ٘/ٔالكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:ٙٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘ٔ)
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ووعدهم من الجزاء على توبتهم الجزٌَل من العطاء فمال :}وسوؾ ٌإتً هللا المإمنٌن أجًرا 
عظًٌما{، ٌمول : وسوؾ ٌُعطً هللا هإالء الذٌن هذه صفتهم، على توبتهم وإصبلحهم 

دٌنهم له ، وعلى إٌمانهم ، ثوابًا عظًٌما وذلن : درجات فً الجنة ،  واعتصامهم باهلل وإخبلصهم
كما أعطى الذٌن ماتوا على النِّفاق منازل فً النار ، وهً السفلى منها. ألن هللا جل ثناإه وعد 
عباده المإمنٌن أن ٌإتٌهم على إٌمانهم ذلن ، كما أوعد المنافمٌن على نفالهم ما ذكر فً كتابه 

"(ٔ). 
ثم لال بعد هذا كله: }فؤولبن مع المإمنٌن{، ولم ٌمل: هم المإمنون، ثم  لسمرلندي:"لال ا 

لال: }وسوؾ ٌإت هللا المإمنٌن{، ولم ٌمل: سوؾ ٌإتٌهم هللا، بؽضا لهم وإعراضا عنهم، 
والمنافمون هم الزنادلة والمرامطة الذٌن هم بٌن المإمنٌن، ٌظهرون من أنفسهم اإلسبلم وإذا 

 .(ٕ)بٌنهم ٌسخرون باإلسبلم وأهله، فهم من أهل هذه اآلٌة ومؤواهم الهاوٌة" اجتمعوا فٌما
عن إبراهٌم لال ، لال حذٌفة : "لٌدخلن الجنة لوم كانوا منافمٌن! فمال عبد هللا : وما  

ى. فلما تفّرلوا ، مرَّ به علممة فدعاه فمال : أَما إّن  علمن بذلن ؟ فؽضب حذٌفة ، ثم لام فتنحَّ
م الذي للت! ثم لرأ : }إال الذٌن تابوا وأصلحوا واعتصموا باهلل وأخلصوا دٌنهم هلل صاحبن ٌعل

 .(ٖ)فؤولبن مع المإمنٌن وسوؾ ٌإتً هللا المإمنٌن أجًرا عظًٌما{"
 الفوائد:

 .التابب من المنافمٌن مع المإمنٌن وله ثوابهمأن  -ٔ
 له ومهما كان الذنب الذي ؼشٌه.التوبة تجب ما لبلها حتى إن التابب من ذنبه كمن ال ذنب -ٕ
خص االعتصام واإلخبلص بالذكر، مع دخولهما فً لوله: }وأصلحوا{ ألن أن هللا تعالى  -ٖ

االعتصام واإلخبلص من جملة اإلصبلح، لشدة الحاجة إلٌهما خصوصا فً هذا الممام الحرج 
م اللجؤ واالفتمار إلٌه فً الذي ٌمكن من الملوب النفاق، فبل ٌزٌله إال شدة االعتصام باهلل، ودوا

دفعه، وكون اإلخبلص منافٌا كل المنافاة للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتولؾ األعمال الظاهرة 
 .(ٗ)والباطنة علٌهما، ولشدة الحاجة فً هذا الممام إلٌهما

 
 المرآن
ُ َشا ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن ّللا  ا )}َما ٌَْفعَُل ّللا  ا َعِلٌما  [1ٗٔ({ ]النساء : 1ِٗٔكرا

 التفسٌر:
ن سواه،  ما ٌفعل هللا بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم باهلل ورسوله، فإن هللا سبحانه ؼنً عمَّ

 وإنما ٌعذب العباد بذنوبهم. وكان هللا شاكًرا لعباده على طاعتهم له، علًٌما بكل شًء.
  ُ [، أي:" ما ٌفعل هللا 2ٗٔبِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم{ ]النساء : لوله تعالى:}َما ٌَْفَعُل َّللاَّ

 .(٘)بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم باهلل ورسوله"
إن شكرتم{، نعمته، }وآمنتم{، ٌعنً: صدلتم، فإنه ال ٌعذب شاكرا وال  لال مماتل:"} 
 .(ٙ)مإمنا"

حاجة فً تعذٌبه إٌاكم إن صدلتم وآمنتم،  -عز وجل  -أن لٌس هلل  لال الماترٌدي:أي:" 
 .(2)ولكن الحكمة توجب تعذٌب من كفر به؛ وإال لٌس له حاجة فً تعذٌبكم"

أي: ما ٌصنع هللا بعذابكم إن شكرتم ٌعنً إن آمنتم باهلل تعالى  لال السمرلندي:" 
وآمنتم به وصدلتم ووحدتموه، وٌمال: معناه ما حاجة هللا إلى تعذٌبكم لو كنتم موحدٌن شاكرٌن له 

 .(ٔ)رسله"
                                                             

 .]بتصرؾ بسٌط[.ٕٖٗ-ٖٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٖٗ/5(:ص2ٗ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٖ( تفسٌر الماترٌدي:2)
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أٌتشفى به من الؽٌظ، أم ٌدرن به الثار، أم ٌستجلب به نفعا، أم ٌستدفع  لال الزمخشري:" 
به ضررا كما ٌفعل الملون بعذابهم، وهو الؽنى الذي ال ٌجوز علٌه شًء من ذلن. وإنما هو أمر 

فمد أبعدتم عن أنفسكم  أوجبته الحكمة أن ٌعالب المسًء، فإن لمتم بشكر نعمته وآمنتم به
 .(ٕ)استحماق العذاب"

هذا استفهام بمعنى التمرٌر، ومعناه: ال ٌعذب هللا المإمن الشاكر،  لال السمعانً:" 
وتمدٌر لوله: }إن شكرتم وآمنتم{، أي: إن آمنتم وشكرتم، والشكر ضد الكفر، والكفر: ستر 

 .(ٖ)النعمة والشكر: إظهار النعمة"
 .(ٗ)الى هللا عن عذابكم، فبل ٌعذبكم إذا عرفتم ووفٌتم حمها"أي: تع لال الراؼب:" 

، فمال:} -مخبًرا عن ؼناه عما سواه، وأنه إنما ٌعذب العباد بذنوبهم-لال  لال ابن كثٌر:"
ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم { أي : أصلحتم العمل وآمنتم باهلل ورسوله "  .(٘)َما ٌَْفَعُل َّللاَّ

أي: إن شكرتم نعماءه }وآمنتم{ به، فٌه تمدٌم وتؤخٌر، تمدٌره: إن آمنتم  البؽوي:"لال 
وشكرتم، ألن الشكر ال ٌنفع مع عدم اإلٌمان، وهذا استفهام بمعنى التمرٌر، معناه: إنه ال ٌعذب 
المإمن الشاكر، فإن تعذٌبه عباده ال ٌزٌد فً ملكه، وتركه عموبتهم على فعلهم ال ٌنمص من 

 .(ٙ)، والشكر: ضد الكفر والكفر ستر النعمة، والشكر: إظهارها"سلطانه
ما ٌصنع هللا ، أٌها المنافمون ، بعذابكم ، إن أنتم تُبتم إلى هللا ورجعتم  لال الطبري:أي:" 

إلى الحك الواجب هلل علٌكم ، فشكرتموه على ما أنعم علٌكم من نعمه فً أنفسكم وأهالٌكم 
وحٌده ، واالعتصام به ، وإخبلصكم أعمالَكم لوجهه ، وترن رٌاء وأوالِدكم ، باإلنابة إلى ت

الناس بها ، وآمنتم برسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فصدَّلتموه ، وألررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به ؟ 
 ٌمول : ال حاجة باهلل أن ٌجعلكم فً الدَّرن األسفل من النار ، إن أنتم أنبتم إلى طاعته ، وراجعتم

العمل بما أمركم به ، وترن ما نهاكم عنه. ألنه ال ٌجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعًا ، وال ٌدفع عنها 

ا ، وإنما عموبته من عالب من خلمه ، جزاٌء منه له على جَراءته علٌه ، وعلى خبلفه أمره  ُضرًّ
مره ونهٌه ، فبل ونهٌه ، وكفرانِه شكر نعمه علٌه. فإن أنتم شكرتم له على نعمه ، وأطعتموه فً أ

 .(2)حاجة به إلى تعذٌبكم"
ب شاكًرا وال مإمًنا" لال لتادة:"   .(1)إن هللا جل ثناإه ال ٌعذِّ

 وإن لٌل: "لم أخر اإلٌمان عن الشكر؟
لٌل: ألنه عنً به معرفة النعمة التً ٌتوصل به إلى معرفة النعم، ومعرفة المنعم هً 

على اإلٌمان، ألنه أرفع منه وهو ال ٌنفن عن اإلٌمان، اإلٌمان، فإذا الشكر على هذا الوجه ممدم 
واإلٌمان لد ٌنفن عنه، ووصفه نفسه بالشكر تنبٌها أنه ٌمابلهم بما ٌكون منهم، فمد تمدم أن الشكر 

 .(5)لد ٌكون من المولى للعبد بمعنى ممابلته بما ٌكون من خدمته"
 فإن للت: لم لدم الشكر على اإلٌمان؟  لال الزمخشري:"

لت: ألن العالل ٌنظر إلى ما علٌه من النعمة العظٌمة فً خلمه وتعرٌضه للمنافع، ل
فٌشكر شكرا مبهما، فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصبل، فكان 

 .(ٓٔ)الشكر متمدما على االٌمان، وكؤنه أصل التكلٌؾ ومداره"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔ٘/ٔبحر العلوم:( ٔ)
 .1ٕ٘-1ٔ٘/ٔ( الكشاؾ:ٕ)
 .5٘ٗ/ٔ( تفسٌر السمعانً:ٖ)
 .5ٕٓ/ٗ( تفسٌر الراؼب االصفهانً:ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٖٖٓ/ٕ( تفسٌر البؽوي:ٙ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/5( تفسٌر الطبري:2)
 .ٖٖٗ/5(:ص2ٗ1ٓٔ( اخرجه الطبري)1)
 .5ٕٓ/ٗ( تفسٌر الراؼب االصفهانً:5)
 .1ٕ٘/ٔالكشاؾ:( ٓٔ)



ٕٕ 
 

ُ َشاِكًرا   [، أي:" وكان هللا شاكًرا لعباده على 2َٗٔعِلًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٔ)طاعتهم له، علًٌما بكل شًء"

 .(ٕ)مثٌبا موفٌا أجوركم علٌما بحك شكركم وإٌمانكم" لال الزمخشري:أي:" 
أي : من شكر شكر له ومن آمن للبه به علمه ، وجازاه على ذلن أوفر  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)الجزاء"
أي: شاكرا للملٌل من أعمالكم، علٌما بؤعمالكم وثوابكم. وٌمال: شاكرا  مرلندي:"لال الس 

ٌمبل الٌسٌر وٌعطً الجزٌل، علٌما بما فً صدوركم. وٌمال: بمن شكر وآمن فبل ٌعذب شاكرا 
 .(ٗ)وال مإمنا"

 .(٘)ٌمبل اإلٌمان بعد الجحود والتكذٌب؛ إذا تاب" لال الماترٌدي:أي:"
ٌمبل الملٌل من العمل إذا كان خالصا، لٌس كملون األرض ال  ولٌل: }شاكرا{، أي:

 .(ٙ)ٌمبلون الٌسٌر من األشٌاء"
 .(2)الشكر من هللا لبول العمل" لال السمعانً:" 
فالشكر من هللا تعالى هو الرضى بالملٌل من عباده وإضعاؾ الثواب علٌه،  لال البؽوي:" 

 .(1)والشكر من العبد: الطاعة، ومن هللا: الثواب"
 .(5)نبه بموله: }علٌما{، أنه ال ٌخفى علٌه ما ٌتحراه العبد" لال الراؼب:" 
 الفوائد:

ال ٌعذب هللا تعالى المإمن الشاكر ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة، فاإلٌمان والشكر أمان  -ٔ
 اإلنسان.

 :«العلٌم»،«الشاكر»إثبات اسمٌن من اسمابه سبحانه، وهما: -ٕ
الذي ال ٌضٌع سعً العاملٌن لوجهه بل  :«الشَّكور،الشاكرُ »أسمابه تعالى: فمن 

ٌضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن َّللاَّ ال ٌُضٌع أجر من أحسن عمبلً، ولد أخبر فً كتابه وسنّة نبٌِّه 
بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى سبعمابة إلى أضعاؾ كثٌرة، وذلن من شكره لعباده، 

ً ألجله فبعٌنه ما ٌحتمل المتحّملون أل جله ومن فعل ألجله أعطاه فوق المزٌد، ومن ترن شٌبا
عّوضه خٌراً منه، وهو الذي وفّك المإمنٌن لمرضاته ثم شكرهم على ذلن وأعطاهم من 
كراماته، ما ال عٌٌن رأت، وال أذٌن سمعت، وال خطر على للب بشر، وكل هذا لٌس حماً واجباً 

ً علٌه، وإنّما هو الذي أوجبه على نفسه جود  .(ٓٔ)اً منه وكرما
الشكور: هو الذي ٌشكر الٌسٌر من الطاعة فٌثٌب علٌه الكثٌر من  لال الخطابً:"
إن ربنا }: -سبحانه-كموله ، من النعمة، فٌرضى بالٌسٌر من الشكر الثواب، وٌعطً الجزٌل

ومعنى الشكر المضاؾ إلٌه: الرضى بٌسٌر الطاعة من العبد ، [ٖٗ:]فاطر {شكور لؽفور
جل -ولد ٌحتمل أن ٌكون معنى الثناء على هللا  -وهللا أعلم-له. وإعظام الثواب علٌه والمبول 

بالشكور ترؼٌب الخلك فً الطاعة. للت أو كثرت لببل ٌستملوا الملٌل من العمل فبل   -وعز 
 .(ٔٔ)"ٌتركوا الٌسٌر من جملته إذا أعوزهم الكثٌر منه

 .ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ صفةٌ ذاتٌةٌ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ن أسمابه وم

                                                             
 .ٔٓٔ( التفسٌر المٌسر:ٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( الكشاؾ:ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔ( بحر العلوم:ٗ)
 .ٔٓٗ/ٖ( تفسٌر الماترٌدي:٘)
 .ٔٓٗ/ٖ( تفسٌر الماترٌدي:ٙ)
 .5٘ٗ/ٔ( تفسٌر السمعانً:2)
 .ٖٖٓ/ٕ( تفسٌر البؽوي:1)
 .5ٕٓ/ٗ( تفسٌر الراؼب االصفهانً:5)
 .2ٓانظر: الحك الواضح المبٌن: (ٓٔ)
 .ٙٙ-٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔٔ)



ٕٖ 
 

 .(ٔ)"هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك :«العلٌم»": الخطابًلال 
فإن ذلن ٌنصرؾ  منهم إلى نوع من  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-واآلدمٌون 

المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ 
م الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما علمه

 :علم حمٌمة، وكمال -سبحانه-بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب  ونحوهما من األمور، وعلم هللا 
 .(ٕ)[1ٕ]الجن/  {وأحصى كل شًء عددا}[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}

 
 المرآن

ا )}اَل  ُ َسِمٌعاا َعِلٌما ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلمَْوِل إاِل  َمْن ظُِلَم َوَكاَن ّللا  ({ ]النساء : 1ٌُِٗٔح ٌُّ ّللا 
ٔٗ1] 

 التفسٌر:
ال ٌُِحبُّ هللا أن ٌَجهر أحٌد بمول السوء، لكن ٌُباح للمظلوم أن ٌَذكُر ظالمه بما فٌه من السوء؛ 

  سمًٌعا لما تجهرون به، علًٌما بما تخفون من ذلن.لٌبٌِّن َمْظلمته. وكان هللا
 فً سبب نزول اآلٌة وجهان:

إِالَّ َمْن نزلت فً رجل ضاؾ رجبل بفبلٍة من األرض فلم ٌضفه ، فنزلت : }أحدهما: لال مجاهد:"
 .(ٖ){، ذكر أنه لم ٌضفه ، ال ٌزٌد على ذلن"ظُِلمَ 

جالس فسكت  -ملسو هيلع هللا ىلص -شتمه رجل والنبً -رضً هللا عنه  -نزلت فً أبً بكر والثانً: لال مماتل:"
رضً  -عند ذلن، فمال أبو بكر -ملسو هيلع هللا ىلص -فمام النبً -رضً هللا عنه -عنه مرارا ثم رد علٌه أبو بكر

إن »ٌه لمت. لال: : ٌا رسول هللا، شتمنً وأنا ساكت، فلم تمل له شٌبا حتى إذا رددت عل-هللا عنه
ملكا كان ٌجٌب عنن، فلما أن رددت علٌه ذهب الملن وجاء الشٌطان، فلم أكن ألجلس عند 

 .(٘)"(ٗ)«مجًء الشٌطان
شتمه رجل بمكة،  -رضً هللا عنه  -ولٌل: نزلت اآلٌة فً أبً بكر  لال الماترٌدي:"

 .(ٙ)وتركه" – ملسو هيلع هللا ىلص -فسكت عنه ما شاء هللا، ثم انتصر؛ فمام النبً 
ُ اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلمَْوِل إِالَّ َمْن ظُِلَم{ ]النساء : لوله تعالى:  ال  [، أي:"1ٗٔ}اَل ٌُِحبُّ َّللاَّ

ٌِّن  ٌُِحبُّ هللا أن ٌَجهر أحٌد بمول السوء، لكن ٌُباح للمظلوم أن ٌَذكُر ظالمه بما فٌه من السوء؛ لٌب
 .(2)َمْظلمته"
لمعنى: أن المظلوم جابز أن ٌظهر بظبلمته تشكٌا، والظالم ٌجهر بالسوء ا لال الزجاج:" 

 .(1)من المول ظلما واعتداء"
استثنى من الجهر الذي ال ٌحبه هللا جهر المظلوم. وهو أن ٌدعو على  لال الزمخشري:" 

 .(5)الظالم وٌذكره بما فٌه من السوء"

                                                             
 .ٕٔٔ/ٔ، واألسماء والصفات للبٌهمً:2٘/ٔشؤن الدعاء:  (ٔ)
 .2٘/ٔانظر: شؤن الدعاء، الخطابً:  (ٕ)
 .2ٗ-2ٖ، ولباب النمول للسٌوطً:1ٙٔ. وانظر: اسباب النزول للواحدي:2ٖٗ/5(:ص2ٙٔٓٔ( أخرجه الطبري)ٖ)
(، ونص الحدٌث: عن أبً هرٌرة: "أن رجبل شتم أبا بكر 152ٗ، وأبو داود: )ٖٙٗ/ٕ(:ص 5ٕٕٙ(أخرجه أحمد: )ٗ)

 ولام، فلحمه أبو بكر، والنبً ملسو هيلع هللا ىلص جالس، فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعجب وٌتبسم، فلما أكثر رد علٌه بعض لوله، فؽضب النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ٌشتمنً وأنت جالس، فلما رددت علٌه بعض لوله ؼضبت ولمت، لال: إنه كان معن ملن ٌرد  فمال: ٌا رسول هللا، كان

عنن، فلما رددت علٌه بعض لوله ولع الشٌطان، فلم أكن أللعد مع الشٌطان، ثم لال: ٌا أبا بكر، ثبلث كلهن حك: ما من 
رجل باب عطٌة ٌرٌد بها صلة، إال زاده هللا  عبد ظلم بمظلمة فٌؽضً عنها هلل، عز وجل، إال أعز هللا بها نصره، وما فتح

 بها كثرة، وما فتح رجل باب مسؤلة ٌرٌد بها كثرة، إال زاده هللا، عز وجل، بها للة".
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .ٔٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٕ٘/ٔالكشاؾ: (5)
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استحسان ومٌل اعتماد، فتكون  المحبة فً الشاهد إرادة ٌمترن بها لال ابن عطٌة:" 
األفعال الظاهرة من المحب بحسب ذلن، والجهر بالسوء من المول ال ٌكون من هللا تعالى فٌه 
شًء من ذلن، أما أنه ٌرٌد ولوع الوالع منه وال ٌحبه هو فً نفسه. والجهر: كشؾ الشًء، 

منه لولهم: جهرت البٌر، إذا [، وٖ٘ومنه الجهرة فً لول هللا تعالى: }أرنا هللا جهرة{ ]النساء: 
 .(ٔ)حفرت حتى أخرجت ماءها"

ُ اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلمَْوِل إِالَّ َمْن ظُِلَم{ ]النساء : لوله تعالى:وفً   [، 1ٗٔ}اَل ٌُِحبُّ َّللاَّ
 وجوه:

، (ٖ)، والحسن(ٕ)أحدها : ٌعنً إال أن ٌكون مظلوماً فٌدعو على من ظلمه ، وهذا لول ابن عباس
 .(ٗ)واختاره الثعلبً، (ٖ)والحسن
لول الحسن دعاء فً المدافعة، وتلن ألل منازل السوء من المول،  لال ابن عطٌة:" 

 .(٘)ولول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطبلق فً نوع الدعاء"
 .(ٙ)والثانً : إال أن ٌكون مظلوماً فٌجهر بظلم من ظلمه، وهذا لول مجاهد

 .(1)، والسدي(2)مه ، وهذا لول الحسنوالثالث : إال من ظلم فانتصر من ظال
والرابع : إال أن ٌكون ضٌفاً ، فٌنزل على رجل فبل ٌحسن ضٌافته ، فبل بؤس أن ٌجهر بذمه ، 

 .(ٓٔ)، واختاره الفراء(5)وهذا مروي عن مجاهد أٌضا
 .(ٔٔ)وإلى هذا ٌذهب أكثر المتؤولٌن، لكنه بعٌد" لال الماترٌدي:" 
لال أبو بكر: إن كان التؤوٌل كما ذكر فمد ٌجوز أن ٌكون ذلن فً ولت  لال الجصاص:" 

، (ٕٔ)«الضٌافة ثبلثة أٌام فما زاد فهو صدلة:»كانت الضٌافة واجبة، ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
وجابز أن ٌكون فٌمن ال ٌجد ما ٌؤكل فٌستضٌؾ ؼٌره فبل ٌضٌفه فهذا مذموم ٌجوز أن 

 .(ٖٔ)ٌشكى"

هو الرجل ٌشتمن فتشتمه، ولكن إن افترى علٌن فبل تفتري علٌه. وهذه رواٌة ابن والخامس: 
 .(ٗٔ)عمر عن عبدالكرٌم

ال ٌحب هللا الجهر بالسوء من المول ألهل النفاق، إال من ألام على نفاله،  والسادس: أن المعنى:
 .(ٙٔ)رض علٌه الطبري. اعت(٘ٔ)فإنه ال بؤس بالجهر له بالسوء من المول. وهذا لول ابن زٌد

والسابع: لال ابن المستنٌر: "}إال من ظلم{، معناه: إال من أكره على أن ٌجهر بسوء من المول 
 .(2ٔ)كفرا أو نحوه فذلن مباح، واآلٌة فً اإلكراه"

                                                             
 .5ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٗٗ/5(:ص2٘ٔٓٔ)-(2ٗ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٗٗ/5(:ص2ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٓٗ/ٖانظر: الكشؾ والبٌان: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 ٖٙٗ/5(:ص2٘2ٓٔ)-(2٘ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٖٗ/5(:ص2ٕٙٓٔطبري)انظر: تفسٌر ال (1)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/5(:ص2٘٘ٓٔ)-(2ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٕ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٔٔ)
، و"البخاري" ٖٔٗ/ٕ(ص: 5٘ٙٓ، و)11ٕ/ٕ(:ص21ٙٓ، وأحمد:)22ٗ/ٕٔ(:صٖٖٔٙٗأخرجه ابن أبً شٌبة: )(ٕٔ)

 (.2ٕٗفً "األدب المفرد)
 .1ٕٔ/ٖأحكام المرآن: (ٖٔ)
 .ٔٓٔٔ/ٗ(:ص2ٕٔٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/5(:ص2ٙٗٓٔ(، و)2ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٖٓٔ-5ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2ٔ)
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أن المعنى:"ال ٌحب هللا ، أٌها الناس ، أن ٌجهر أحٌد ألحد بالسوء  -وهللا اعلم-والراجح 
ظلم{، بمعنى : إال من ظلم ، فبل حرج علٌه أن ٌخبر بما أسًء علٌه، وإذا من المول }إال من 

 .(ٔ)كان ذلن معناه ، دخل فٌه إخبار من لم ٌُْمَر ، أو أسًء لراه ، أو نٌل بظلم فً نفسه أو ماله"
 .(ٕ)، بفتح" الظاء"«إِال َمْن َظلَمَ »{، بضم "الظاء"، ولرأه بعضهم : َمْن ظُِلمَ  لرأ العامة:}

 .(ٕ)الظاء"
ُ َسِمًٌعا َعِلًٌما{ ]النساء : ه تعالى:لول  وكان هللا سمٌعًا لما تجهرون  [، أي:"1ٗٔ}َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٖ)به، علًٌما بما تخفون من ذلن"
 .(ٗ)بجهر السوء، }علٌما{ به" لال الماترٌدي:أي:}سمٌعا{" 
 .(٘)لال الثعلبً:أي:" }سمٌعا{، لدعاء المظلوم، }علٌما{، بعماب الظالم" 
 .(ٙ)}سمٌعا{، أللوالكم: }علٌما{، بنٌاتكم" السمعانً:أي:"لال  
ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن   لال البالبلنً:" ولالوا: ومن اإلحالة فً الكبلم لولُه: }اَل ٌُِحبُّ َّللاَّ

 اْلمَْوِل إِالَّ َمْن ظُِلَم{ ، فكؤنَّه ٌُحبُّ من المظلوم أن ٌجهَر بالسوء.
فٌمال لهم: لٌس ذلن على ما توهمتم، ومعنى هذه اللفظة  -زعموا  -وهذا متنالض جدا 

الذي هو لفظ االستثناء لكن ال ٌُحبُّ هللاُ الجهَر بالسوء من المول ولكن من ظُلَم فله أن ٌُخبَر بظلِم 
من ظلَمهُ ودخول الضرر علٌه، وال ٌجب الكشُؾ عن عورات الناس وزالتهم وكثرةُ التتبع لهم 

 والتجسُس علٌهم.
ه، ولال  بعضهم: لولُه :}إال من ظُِلَم{، فإنّه ٌحل له أن ٌدعو هللاَ على ظالمه وٌستكفَّه شرَّ

وٌرؼُب إلٌه فً منعه من ظلمه، ولد لال لوٌم لولُه: }ال ٌُحبُّ هللاُ الجهَر بالسوء من المول{، كبلم 
 .(2)فبطل بذلن ما لالوه" تام، ثم ابتدأ فمال: }إال من ظُلَم{، فإن له أن ٌنتصَر وٌمنَع الظلَم وٌدفَعَه

 الفوائد:

فً لوله: }ال ٌحب هللا الجهر بالسوء من المول إال من ظلم{، دلٌل على أنه لٌس فً إباحة  -ٔ
ٌوجب حظره فً حال أخرى؛ ألنه نهً عن الجهر بالسوء من المول، ثم لم  -الشًء فً حال 

 .(1)ٌدل ذلن على أنه ال ٌنهى عن ذلن فً ؼٌر حال الجهر
حرمة الجهر بالسوء والسر به كذلن فبل ٌحل لمإمن وال مإمنة أن ٌنطك بما ٌسوء إلى  -ٕ

 الملوب والنفوس إال فً حالة الشكوى وإظهار الظلم ال ؼٌر.
فً هذه اآلٌة داللة على وجوب اإلنكار على من تكلم بسوء فٌمن كان ظاهره الستر والصبلح -ٖ

ما ال ٌحبه فهو الذي ال ٌرٌده فعلٌنا أن نكرهه وننكره ألن هللا تعالى لد أخبر أنه ال ٌجب ذلن و
 .(5)ولال: }إال من ظلم{، فما لم ٌظهر لنا ظلمه فعلٌنا إنكار سوء المول فٌه

 :«البصٌر»و ،«السمٌع» إثبات اسمٌن من أسماءه:-ٗ
السمٌع: بمعنى السامع، إال أنه أبلػ فً الصفة، وبناء فعٌل: بناء المبالؽة.  لال الخطابً:" 

كمولهم: علٌم: من عالم، ولدٌر: من لادر، وهو الذي ٌسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهر، 
 .(ٓٔ)"والخفوت، والنطك، والسكوت، ولد ٌكون السماع بمعنى المبول واإلجابة

وٌمال: البصٌر: العالم بخفٌات ، مفعل :معنىهو المبصر. فعٌل ب" :«البصٌر»و 
 .(ٔ)"األمور

                                                             
 .ٖٓ٘-5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٓٔ:التفسٌر المٌسر (ٖ)
 .ٗٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .2ٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .5ٙٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕاالنتصار للمرآن: (2)
 .ٗٓٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (1)
 .1ٕٔ/ٖانظر: أحكام المرآن للجصاص: (5)
 .5٘/ٔشؤن الدعاء:  (ٓٔ)
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 المرآن

ا ) ا لَِدٌرا َ َكاَن َعفُوًّ ا أَْو تُْخفُوُه أَْو تَْعفُوا َعْن سُوٍء فَِإن  ّللا  ٌْرا ({ ]النساء : 1ٗٔ}إِْن تُْبُدوا َخ
ٔٗ1] 

 التفسٌر:
أساء إِلٌكم، فإن هللا تعالى كان إِن أظهرتم أٌها الناس عمل الخٌر أو أخفٌتموه أو عفٌتم عمن 

 .(ٕ)مبالؽا فً العفو عن عباده مع لدرته علٌهم
ًٌْرا أَْو تُْخفُوهُ{ ]النساء : لوله تعالى:  إِن أظهرتم أٌها الناس عمل [، أي:" 5ٗٔ}إِْن تُْبُدوا َخ

 .(ٖ)الخٌر أو أخفٌتموه"
 .(ٗ)ٌعنً: تعلنوه، }أو تخفوه{، ٌعنً: تسروه" لال مماتل:" 
 .(٘)خًٌرا ، أو أخفٌتموه" -أٌها الناس  -أي : إن تظهروا  ل ابن كثٌر:"لا 
ٌمول: إن تمولوا جمٌبل من المول لمن أحسن إلٌكم، فتظهروا ذلن شكًرا  لال الطبري:" 

 .(ٙ)منكم له على ما كان منه من حسن إلٌكم ، أو تتركوا إظهار ذلن فبل تبدوه"
 .(2)الٌمٌن والشن"عن مجاهد: "}إن تبدوا{، لال: من و 
 .(1)أو عفٌتم عمن أساء إِلٌكم" [، أي:"5ٗٔ}أَْو تَْعفُوا َعْن سُوٍء{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(5)أو عفوتم عمن أساء إلٌكم" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: أو تصفحوا لمن أساَء إلٌكم عن إساءته، فبل تجهروا له بالسوء من  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)أن تجهروا له به" المول الذي لد أذنت لكم
ا لَِدًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:  َ َكاَن َعفُوًّ فإن هللا تعالى كان مبالؽا  [، أي:"5ٗٔ}فَإِنَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)فً العفو عن عباده مع لدرته علٌهم"

 .(ٕٔ)ٌمول: فإن هللا ألدر على عفو ذنوبن منن على العفو عن صاحبن" لال مماتل:" 
فإن ذلن مما ٌمربكم عند هللا وٌجزل ثوابكم لدٌه ، فإن من صفاته  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٖٔ)تعالى أن ٌعفو عن عباده مع لدرته على عمابهم"
ٌمول: لم ٌزل ذا عفٍو عن خلمه، ٌصفح عمن عَصاه وخالؾ أمره،  ذا  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)لدرة على االنتمام منهم"
وكرمه وسعة رحمته ومؽفرته، فمن  أخبر هللا عباده بحكمه وعفوه لال ابن عباس:" 

أذنب ذنبا صؽٌرا أو كبٌرا ثم استؽفر هللا ٌجد هللا ؼفورا رحٌما ولو كانت ذنوبه أعظم من 
 .(٘ٔ)السموات واألرض والجبال"

حّث على العفو، وأن ال ٌجهر أحد ألحد بسوء وإن كان على وجه  لال الزمخشري:"ثم 
حبوبا، حثا على األحب إلٌه واألفضل عنده واألدخل االنتصار، بعد ما أطلك الجهر به وجعله م

                                                                                                                                                                               
 .ٔٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .5ٕٓانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٕٓصفوة التفاسٌر:(ٖ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٗٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٓصفوة التفاسٌر:(1)
 .ٗٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٓصفوة التفاسٌر:(ٔٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٗٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖٔ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٔٓٔٔ/ٗ(:ص2ٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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فً الكرم والتخشع والعبودٌة، وذكر إبداء الخٌر وإخفاءه تشبٌبا للعفو، ثم عطفه علٌهما اعتدادا 
به وتنبٌها على منزلته، وأن له مكانا فً باب الخٌر وسٌطا ، والدلٌل على أن العفو هو الؽرض 

لوله: }فإن هللا كان عفوا لدٌرا{، أى: ٌعفو عن الجانٌن مع  الممصود بذكر إبداء الخٌر وإخفابه
 .(ٔ)لدرته على االنتمام، فعلٌكم أن تمتدوا بسنة هللا"

الحدٌث الصحٌح : "ما نمص مال من صدلة ، وال زاد هللا عبدا بعفو إال ولد جاء فً  
ا ، ومن تواضع هلل رفعه هللا"  .(ٕ)عزًّ

 :(ٖ)ٌر عند هللا من االنتصار، وذلن من وجهٌنوٌحتمل اآلٌة أن العفو والتجاوز خ 
بالعفو عن السوء والمظلمة، فكما أنه  -عز وجل  -أحدهما: أن ٌكون على الترؼٌب: رؼبهم 

فاعفوا أنتم عن ظالمكم أٌضا، وإن أنتم  -ٌعفو عن خلمه، وٌتجاوز عنهم مع لدرته على االنتمام 
 بذلن عند هللا الثواب. لدرتم على االنتصار واالنتمام منهم، فٌكون لكم

عن مظالمهم التً فٌما بٌنهم وبٌن  -عز وجل  -والثانً: أن ٌؤمرهم بالعفو عن مظالمهم؛ لٌعفو 
ألدر على عفو  -عز وجل  -ربهم؛ وعلى ذلن ٌخرج لوله: }فإن هللا كان عفوا لدٌرا{، فإن هللا 

 ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم المسًء إلٌكم.
 الفوائد:

 فعل الخٌر وسره كجهره ال ٌنمص أجره بالجهر وال ٌزٌد بالسر.استحباب -ٔ
 استحباب العفو عن المإمن إذا بدا منه سوء، ومن ٌعؾ ٌعؾ هللا عنه. -ٖ
 :«المدٌر»، و«العفو» إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما:-ٖ

مؤخوذ من  الصفح عن الذنوب، وترن مجازاة المسًء ولٌل: إن العفو"«: العفو»و 
 .(ٗ)"فكان العافً عن الذنب ٌمحوه بصفحه عنه، الرٌح األثر إذا درستهعفت 

من المدرة على الشًء. ٌمال: لدر ٌمدر لدرة فهو لادر ولدٌر، كموله : "«المدٌر»و 

[ ووصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل 2ٕ:]األحزاب {وكان هللا على كل شًء لدٌرا}تعالى: 
شًء، أراده: ال ٌعترضه عجز وال فتور، ولد ٌكون المادر بمعنى الممدر للشًء، ٌمال: لدرت 

[ أي: نعم الممدرون. ٖٕ:]المرسبلت {فمدرنا فنعم المادرون}الشًء ولدرته بمعنى واحد كموله: 
[ أي: لن نمدر علٌه 12:]األنبٌاء {فظن أن لن نمدر علٌه}: -سبحانه-وعلى هذا ٌتؤول لوله 

علٌه فى حال من  -جل وعز-الخطٌبة أو العموبة إذ ال ٌجهز على نبً األن ٌظن عدم لدرة هللا 
 .(٘)"األحوال
  

 المرآن
ِ َوُرسُِلِه  ٌَْن ّللا  لُوا َب ِ َوُرسُِلِه َوٌُِرٌُدوَن أَْن ٌُفَّرِ َوٌَمُولُوَن نُْإِمُن بِبَْعٍض }إِن  ال ِذٌَن ٌَْكفُُروَن بِاَّلل 

ٌَْن ذَِلَن َسبٌِالا )  [ٓ٘ٔ({ ]النساء : َٓ٘ٔونَْكفُُر بِبَْعٍض َوٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَت ِخذُوا بَ
 التفسٌر:

إن الذٌن ٌكفرون باهلل ورسله من الٌهود والنصارى، وٌرٌدون أن ٌفرلوا بٌن هللا ورسله بؤن 
هم إلى خلمه، أو ٌعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض، ٌإمنوا باهلل وٌكذبوا رسله الذٌن أرسل

وٌزعموا أنَّ بعضهم افتروا على ربِّهم، وٌرٌدون أن ٌتخذوا طرٌمًا إلى الضبللة التً أحدثوها 
 والبدعة التً ابتدعوها.

ِ َوُرسُِلِه{ ]النساء : لوله تعالى:  ون باهلل إن الذٌن ٌكفر[، أي:" ٓ٘ٔ}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكفُُروَن بِاَّللَّ
 .(ٙ)ورسله من الٌهود والنصارى"

                                                             
 .1ٕ٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه11ٕ٘رواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕ)
 .ٗٓٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .5ٔ/ٔشؤن الدعاء: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٔشؤن الدعاء: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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لما ذكر المشركٌن والمنافمٌن ذكر الكفار من أهل الكتاب، الٌهود  لال المرطبً:" 
والنصارى، إذ كفروا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وبٌن أن الكفر به كفر بالكل، ألنه ما من نبً إال ولد أمر لومه 

 .(ٔ)مٌع األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم"باالٌمان بحمد ملسو هيلع هللا ىلص وبج
ِ َوُرسُِلِه{ ]النساء :  عبر عنهم بلفظ المضارع، ثم لال: لال ابن عرفة:"  }َوالَِّذٌَن آَمنُوا بِاَّللَّ

[ ، فعبر بلفظ الماضً؛ ألن اإلٌمان مؤمور مطلوب به فجعل كالوالع المحمك، والكفر منهً ٕ٘ٔ
 .(ٕ)محنه فجعل كؤنه لم ٌمع"

ِ َوُرسُِلِه{ ]النساء : تعالى: لوله  ٌَْن َّللاَّ لُوا بَ وٌرٌدون أن  [، أي:"ٓ٘ٔ}َوٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَُفّرِ
 .(ٖ)ٌفرلوا بٌن هللا ورسله"

وفرلوا بٌن هللا ورسله فً أنهم لالوا: نحن نإمن باهلل وال نإمن بفبلن  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٗ)وفبلن من األنبٌاء"

ٌمان باهلل ورسله، فنص سبحانه على أن التفرٌك بٌن هللا أي: بٌن اإل لال المرطبً:" 
ورسله كفر، وإنما كان كفرا ألن هللا سبحانه فرض على الناس أن ٌعبدوه بما شرع لهم على 
ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا علٌهم شرابعهم ولم ٌمبلوها منهم، فكانوا ممتنعٌن من 

، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فٌه من التزام العبودٌة التً أمروا بالتزامها
 .(٘)ترن التزام الطاعة والعبودٌة. وكذلن التفرٌك بٌن رسله فً اإلٌمان بهم كفر"

الٌهود والنصارى. آمنت الٌهود بعَُزٌر وكفرت بعٌسى، وآمنت  لال ابن جرٌج:" 
ًّ وٌكف  .(ٙ)رون باآلخر"النصارى بعٌسى وكفرت بعَزٌر، وكانوا ٌإمنون بالنب

ٌمولون : دمحم لٌس برسوٍل هلل! وتمول الٌهود : عٌسى لٌس برسوٍل هلل! فمد  لال السدي:" 
لوا بٌن هللا وبٌن رسله"  .(2)فرَّ

نإمن  [، أي:وٌمولون:"ٓ٘ٔ}َوٌَمُولُوَن نُْإِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(1)ببعض الرسل ونكفر ببعض"
لٌل: معناه من األنبٌاء، ولٌل: هو تصدٌك بعضهم لدمحم فً أنه نبً،  لال ابن عطٌة:" 

 .(5)لكن لٌس إلى بنً إسرابٌل، ونحو هذا من تفرٌماتهم التً كانت تعنتا وروؼانا"
وهم الٌهود آمنوا بموسى وكفروا بعٌسى ودمحم، ولد تمدم هذا من لولهم  لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)وٌمولون لعوامهم: لم نجد ذكر دمحم فً كتبنا"«. البمرة»فً
 .(ٔٔ)فهإالء ٌإمنون ببعض وٌكفرون ببعض" لال السدي:" 
ٌَْن ذَِلَن َسبٌِبًل{ ]النساء : لوله تعالى:  وٌرٌدون أن  ، أي:"[ٓ٘ٔ}َوٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَتَِّخذُوا بَ

 .(ٕٔ)ٌتخذوا طرٌمًا إلى الضبللة التً أحدثوها والبدعة التً ابتدعوها"
 .(ٖٔ)}وٌرٌدون أن ٌتخذوا بٌن ذلن سبٌبل{، لال : دًٌنا ٌدٌنون به هللا"لال ابن جرٌج:" 
 .(ٗٔ)أي : طرٌمًا ومسلًكا" لال ابن كثٌر:}سبٌبل{:" 
 .(ٔ)والكفر الصرٌح المجلح"أي: بٌن اإلٌمان واإلسبلم  لال ابن عطٌة:" 

                                                             
 .٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٙ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .٘/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٗ٘/5(:ص2ٙ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗ٘/5(:ص2ٙٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٕٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٗ٘/5(:ص2ٙٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٗ٘/5(:ص2ٙ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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أي: ٌتخذوا بٌن اإلٌمان والجحد طرٌما، أي دٌنا مبتدعا بٌن اإلسبلم  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)والٌهودٌة"

طرٌما وسطا بٌن اإلٌمان والكفر، وال واسطة: إذ الحك ال ٌختلؾ  لال البٌضاوي:أي:" 
فإن اإلٌمان باهلل سبحانه وتعالى ال ٌتم إال باإلٌمان برسله وتصدٌمهم فٌما بلؽوا عنه تفصٌبل أو 
إجماال، فالكافر ببعض ذلن كالكافر بالكل فً الضبلل كما لال هللا تعالى: }فََماذَا بَْعَد اْلَحّكِ إِالَّ 

بَلُل{ ]ٌونس : ال  .(ٖ)["ٕٖضَّ
لون بٌن هللا ورسله ، الزاعمون أنهم ٌإمنون ببعض  لال الطبري:"  ٌمول : وٌرٌد المفّرِ

وٌكفرون ببعض ، أن ٌتخذوا بٌن أضعاؾ لولهم : }نإمن ببعض األنبٌاء ونكفر ببعض{، 
، ٌدعون أهل الجهل }سبٌبل{، ٌعنً : طرٌمًا إلى الضبللة التً أحدثوها ، والبدعة التً ابتدعوها 

 .(ٗ)من الناس إلٌه"
أن ٌتخذوا دٌنا وسطا بٌن اإلٌمان «: اتخاذهم بٌن ذلن سبٌبل»معنى  لال الزمخشري:" 

ٌَْن ذَِلَن َسبًٌِل{ ]اإلسراء :  [، أى: ٓٔٔوالكفر كموله: }َواَل تَْجَهْر ِبَصبَلتَِن َواَل تَُخافِْت بَِها َواْبتَِػ بَ
هو ما بٌن الجهر والمخافتة. ولد أخطإا، فإنه ال واسطة بٌن الكفر طرٌما وسطا فً المراءة و

 .(٘)واإلٌمان"
أولبن أعداء هللا الٌهود والنصارى. آمنت الٌهود بالتوراة وموسى ، وكفروا  لال لتادة:" 

باإلنجٌل وعٌسى. وآمنت النصارى باإلنجٌل وعٌسى ، وكفروا بالمرآن وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فاتخذوا 
الٌهودٌة والنصرانٌة ، وهما بدعتان لٌستا من هللا، وتركوا اإلسبلم وهو دٌن هللا الذي بعث به 

 .(ٙ)ُرسله"
 الفوائد:

 تمرٌر كفر الٌهود والنصارى لفساد عمٌدتهم وبطبلن أعمالهم. -ٔ

 كفر من كذب باهلل ورسوله ولو فً شًء واحد مما وجب اإلٌمان به. -ٕ
 ببعض الرسل وٌكفر ببعض.بطبلن إٌمان من ٌإمن  -ٖ

 المرآن
 [ٔ٘ٔ({ ]النساء : ٔ٘ٔ}أُولَئَِن هُُم اْلَكافُِروَن َحمًّا َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِرٌَن َعذَاباا ُمِهٌناا )

 التفسٌر:
 أولبن هم أهل الكفر المحمَّك الذي ال شن فٌه، وأعتدنا للكافرٌن عذابًا ٌخزٌهم وٌهٌنهم.

أولبن هم أهل الكفر  [، أي:"ٔ٘ٔاْلَكافُِروَن َحمًّا{ ]النساء :  }أُولَبَِن هُمُ لوله تعالى: 
 .(2)المحمَّك الذي ال شن فٌه"

 .(1)هم الكاملون فً الكفر ال عبرة بإٌمانهم هذا" لال البٌضاوي:أي:" 
 .(5)هم الكاملون فً الكفر، ألن الكفر بواحد كفر بالكل" لال النسفً:اي:" 
أي كفرا محمما ٌمٌنا اَل شن فٌه بخبلؾ من وحد هللا وجحد بعض  لال ابن عرفة:" 

 .(ٓٔ)الصفات كالمعتزلة، فإن فً كفرهم نظر، أو لذلن اختلؾ العلماء فٌهم"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٗ٘/5(:2ٙ٘ٓٔاخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٔالتفسٌٌر المٌسر: (2)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٓٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .2ٙ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٓٔ)
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أي : كفرهم محمك ال محالة بمن ادعوا اإلٌمان به ؛ ألنه لٌس شرعًٌّا ،  لال ابن كثٌر:" 
نظٌره ، وبمن هو أوضح دلٌبل وألوى برهاًنا منه إذ لو كانوا مإمنٌن به لكونه رسول هللا آلمنوا ب

 .(ٔ)، لو نظروا حك النظر فً نبوته"
أى: هم الكاملون فً الكفر. و}حما{، تؤكٌد لمضمون الجملة، كمولن:  لال الزمخشري:" 

هو عبد هللا حما، أى حك ذلن حما، وهو كونهم كاملٌن فً الكفر، أو هو صفة لمصدر الكافرٌن، 
 .(ٕ)روا كفرا حما ثابتا ٌمٌنا ال شن فٌه"أى هم الذٌن كف

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم الكافرون حما، لببل ٌظن أحد أن ذلن المدر  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٖ)الذي عندهم من اإلٌمان ٌنفعهم، وبالً اآلٌة وعٌد"

تؤكٌد ٌزٌل التوهم فً إٌمانهم حٌن وصفهم بؤنهم ٌمولون نإمن ببعض،  لال المرطبً:" 
ن ال ٌنفعهم إذا كفروا برسوله، وإذا كفروا برسوله فمد كفروا به عز وجل، وكفروا بكل وأن ذل

 .(ٗ)رسول مبشر بذلن الرسول، فلذلن صاروا الكافرٌن حما"
ٌمول : أٌها الناس ، هإالء الذٌن وصفت لكم صفتهم ، هم أهل الكفر بً  لال الطبري:" 

، المستحمون عذابً والخلود فً ناري حمًّا. فاستٌمنوا ذلن ، وال ٌشككنَّكم فً أمرهم انتحالهم 
ون من الكتب والرسل ، فإنهم فً دعواهم  ون بما زعموا أنهم به ممرُّ الكذب ، ودعواهم أنهم ٌمرُّ

ذلن َكذَبَةٌ. وذلن أن المإمن بالكتب والرسل ، هو المصّدق بجمٌع ما فً الكتاب ما ادعوا من 
الذي ٌزعم أنه به مصدق ، وبما جاء به الرسول الذي ٌزعم أنه به مإمن. فؤما من صّدق ببعض 
ذلن وكذَّب ببعض ، فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد ، ومن جحد نبوة نبً فهو به 

ٌن جحدوا نبوة بعض األنبٌاء ، وزعموا أنهم مصدلون ببعض ، مكذبون من مكذب. وهإالء الذ
زعموا أنهم به مإمنون ، لتكذٌبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم ، فهم باهلل وبرسله الذٌن 
ٌزعمون أنهم بهم مصدلون ، والذٌن ٌزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون، فهم الجاحدون وحدانٌة 

ك الجحود ، المكذبون بذلن حك التكذٌب. فاحذروا أن تؽتروا بهم هللا ونبّوة أنبٌابه ح
 .(٘)وببدعتهم"
وأعتدنا للكافرٌن  [، أي:"ٔ٘ٔ}َوأَْعتَْدَنا ِلْلَكافِِرٌَن َعذَابًا ُمِهًٌنا{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٙ)عذابًا ٌخزٌهم وٌهٌنهم"
هإالء الذٌن وصفت لكم  ٌعنً : }وأعتدنا{ لمن جحد باهلل ورسوله جحودَ  لال الطبري:" 

، أٌها الناس ، أمَرهم من أهل الكتاب ، ولؽٌرهم من سابر أجناس الكفار }عذابًا{، فً اآلخرة 
 .(2)}مهٌنًا{،  ٌعنً : ٌهٌن من عُذِّب به بخلوده فٌه"

 .(1)"كما تكبروا عن اإلٌمان باهلل، أهانهم بالعذاب األلٌم المخزي لال السعدي::" 
أي: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فٌما جاءهم به من هللا ،  لال ابن كثٌر:" 

وإعراضهم عنه وإلبالهم على جمع حطام الدنٌا مما ال ضرورة بهم إلٌه ، وإما بكفرهم به بعد 
علمهم بنبوته ، كما كان ٌفعله كثٌر من أحبار الٌهود فً زمان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌث حسدوه على 
ما آتاه هللا من النبوة العظٌمة ، وخالفوه وكذبوه وعادوه ولاتلوه ، فسلط هللا علٌهم الذل الدنٌوي 
ِ { ]البمرة :  لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوبَاُءوا بِؽََضٍب ِمَن َّللاَّ ٌِْهُم الذِّ الموصول بالذل األخروي : } َوُضِرَبْت َعلَ

 .(5)[ فً الدنٌا واآلخرة"ٔٙ
 الفوائد:

                                                             
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٙ-٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٖ٘/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (1)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 .ن الٌهودٌة والنصرانٌة حٌث أوعد تعالى الٌهود والنصارى بالعذاب المهٌنبطبل -ٔ
أن كل دلٌل دلهم على اإلٌمان بمن  -حتى بما زعموا اإلٌمان به -وجه كونهم كافرٌن أن  -ٕ

آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوله للنبً الذي كفروا به، وكل شبهة ٌزعمون أنهم ٌمدحون 
 .(ٔ)كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فٌمن آمنوا بهبها فً النبً الذي 

 فلم ٌبك بعد ذلن إال التشهً والهوى ومجرد الدعوى التً ٌمكن كل أحد أن ٌمابلها بمثلها
 : (ٕ)الكافرٌن بالرسل فرٌمانأن  ومن الفوابد اآلٌة والتً لبلها:-ٖ

به األنبٌاء من الهدى فرٌك ال ٌإمن بؤحد منهم، إلنكارهم النبوات وزعمهم أن ما أتى  -
والشرابع هو من عند أنفسهم ال من عند هللا، وأكثر الملحدٌن فى هذا العصر من ذلن 

 الفرٌك. 
وفرٌك آخر ٌإمن ببعض الرسل دون بعض كمول الٌهود نإمن بموسى ونكفر بعٌسى  -

ودمحم فهما لٌسا برسولٌن، ولول النصارى نإمن بموسى وعٌسى ونكفر بدمحم، والفرٌمان 
 كافرون مستحمون للعذاب، وال عبرة بما ٌدعونه إٌمانا.

 
 المرآن

ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم أُولَئَِن َسْوَف ٌُْإتٌِِهْم أُُجوَرهُْم  لُوا بَ ِ َوُرسُِلِه َولَْم ٌُفَّرِ ُ }َوال ِذٌَن آَمنُوا بِاَّلل  َوَكاَن ّللا 
ا ) ا َرِحٌما  [ٕ٘ٔ({ ]النساء : َٕ٘ٔغفُورا

 التفسٌر:
ة رسله أجمعٌن، ولم ٌفرلوا بٌن أحد منهم، وعملوا والذٌن  وا بنبوَّ َصدَّلوا بوحدانٌة هللا، وألرُّ

بشرٌعة هللا، أولبن سوؾ ٌعطٌهم جزاءهم وثوابهم على إٌمانهم به وبرسله. وكان هللا ؼفوًرا 
 رحًٌما.

ِ َوُرسُِلِه{ ]النساء : لوله تعالى:  الذٌن َصدَّلوا بوحدانٌة و[، أي:" ٕ٘ٔ}َوالَِّذٌَن آَمنُوا ِباَّللَّ
ة رسله أجمعٌن" وا بنبوَّ  .(ٖ)هللا، وألرُّ

والذٌن صدلوا بوحدانٌة هللا، وألّروا بنبوة رسله أجمعٌن، وصّدلوهم  لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)فٌما جاءوهم به من عند هللا من شرابع دٌنه"

ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:  لُوا بَ ولم ٌفرلوا بٌن أحد من [، أي:" ٕ٘ٔ}َولَْم ٌَُفّرِ
 .(٘)رسل هللا"
 .(ٙ)ٌعنً: بٌن الرسل وصدلوا بالرسل جمٌعا" لال مماتل:" 
 .(2)بؤن ٌإمنوا ببعضهم وٌكفروا بآخرٌن كما فعله الكفرة" لال أبو السعود:" 
وا أن كل ما جاءوا ولم ٌكذّبو لال الطبري:"ٌمول:  ا بعضهم وٌصدلوا بعضهم، ولكنهم ألرُّ

 .(1)به من عند ربهم حك"
ٌْنَا َوَما أُْنِزَل إَِلى  ٌعنً: من الرسل، ولالوا: لال الماترٌدي:"  َل ِ َوَما أُْنِزَل إِ } آَمنَّا بِاَّللَّ

 .(5)[ إلى آخر ما ذكر"ٖٙٔإِْبَراِهٌَم ...{ ]البمرة : 
فً اإلٌمان والتصدٌك، ٌعنً لم ٌكفروا ولم ٌجحدوا بؤحد من  لال السمرلندي:أي:" 

 .(ٓٔ)األنبٌاء والرسل علٌهم السبلم، وٌصدلون بجمٌع الكتب"

                                                             
 .ٕٕٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٙ/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .]بتصرؾ[.ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (2)
 .ٖ٘٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (5)
 .ٖٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
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ٌَْن أََحٍد ِمْنُهْم { ٌعنً بذلن : لال ابن كثٌر:" لُوا بَ ِ َوُرسُِلِه َولَْم ٌَُفّرِ لوله:} َوالَِّذٌَن آَمنُوا ِباَّللَّ
، فإنهم ٌإمنون بكل كتاب أنزله هللا وبكل نبً بعثه هللا ، كما لال تعالى : } آَمَن أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

ِ َوَمبلبَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه ال  ٌِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن كُلٌّ آَمَن بِاَّللَّ َل سُوُل بَِما أُنزَل إِ ٌَْن أََحٍد الرَّ ُق بَ نُفَّرِ
ٌَْن اْلَمِصٌُر{ ]البمرة : ِمْن ُرسُِلِه َولَالُوا َسمِ   .(ٔ)["1ْٕ٘عَنا َوأََطْعَنا ؼُْفَرانََن َربَّنَا َوإِلَ

 .(ٕ)ٌعنً به النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأمته" ولال المرطبً فً تفسٌر هذه اآلٌة:"
فإن للت: كٌؾ جاز دخول بٌن على أحد وهو ٌمتضى شٌبٌن  لال الزمخشري:" 

 فصاعدا؟ 
الواحد المذكر والمإنث وتثنٌتهما وجمعهما، تمول: ما رأٌت أحدا، للت: إن أحدا عام فً 

فتمصد العموم، أال تران تمول: إال بنى فبلن، وإال بنات فبلن فالمعنى: ولم ٌفرلوا بٌن اثنٌن منهم 
 .(ٖ)[ "ٕٖأو بٌن جماعة ومنه لوله تعالى: } لَْستُنَّ َكؤََحٍد ِمَن النَِّساِء{ ]األحزاب : 

أولبن سوؾ ٌعطٌهم  [، أي:"ٕ٘ٔولَبَِن َسْوَؾ ٌُْإتٌِِهْم أُُجوَرهُْم{ ]النساء : }أُ لوله تعالى:
 .(ٗ)جزاءهم وثوابهم"

 .(٘)ٌعنً: جزاء أعمالهم" لال مماتل:"
 .(ٙ)أي: سنعطٌهم ثوابهم فً الجنة" لال السمرلندي:"

 .(2)على ما آمنوا باهلل ورسله"لال ابن كثٌر:أي:"
ٌمول: هإالء الذٌن هذه صفتهم من المإمنٌن باهلل ورسله، سوؾ ٌعطٌهم  لال الطبري:"

جزاءهم وثوابهم على تصدٌمهم الرسل فً توحٌد هللا وشرابع دٌنه، وما جاءت به من عند 
 .(1)هللا"

معناه: أن إٌتاءها كابن ال محالة وإن تؤخر فالؽرض به توكٌد الوعد  لال الزمخشري:"
 .(5)وتثبٌته ال كونه متؤخرا"

إنما سماه أجرا مجازا؛ ألنه ذكره بإزاء العمل، ألن العمل ٌوجبه، وهذا  لال السمعانً:"
ٌَْت لََنا { ]المصص :  -تعالى  -نحو لوله  فً لصة موسى: }إِنَّ أَِبً ٌَْدعُوَن ِلٌَْجِزٌََن أَْجَر َما َسمَ

 .(ٓٔ)على ممابلة العمل؛ ألن موسى عمل؛ لٌإجر علٌه"« أجرا»[، سماه ٕ٘
اإلشارة بموله: أولبن إلى }الذٌن آمنوا باهلل ورسله ولم ٌفرلوا بٌن أحد  لال الشوكانً:"

 .(ٔٔ)منهم{"
وتصدٌره بـ}سوؾ{، لتؤكٌد الوعد والداللة على إنه كابن ال محالة وإن  لال أبو السعود:"

 .(ٕٔ)تراخى"
عامر ، وابن كثٌر وأبو عمرو ونافع وابن -فً رواٌة أبً بكر-عاصمولرأ حمزة و

 .(ٖٔ)والكسابى:}نإتٌهم{، بالنون
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: ؼفوراً لما سلؾ  [، أي:وكان هللا"ٕ٘ٔ}َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٗٔ) منهم من المعاصً واآلثام متفضبلً علٌهم بؤنواع اإِلنعام"

                                                             
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر ابٌبن كثٌر: (ٔ)
 .ٙ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر ابٌبن كثٌر: (2)
 .ٖ٘٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٖ٘/ٔالكشاؾ: (5)
 .52ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٔفتح المدٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .ٕٓٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٖٔ)
 .5ٕٓصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
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 .(ٔ)أي : لذنوبهم، أي : إن كان لبعضهم ذنوب" لال ابن كثٌر:"
}وكان هللا ؼفورا{، لما فرط منهم. }رحٌما{، علٌهم بتضعٌؾ  ي:"لال البٌضاو

 .(ٕ)حسناتهم"
ٌمول: وٌؽفر لمن فعل ذلن من خلمه ما سلؾ له من آثامه، فٌستر علٌه لال الطبري:"

بعفوه له عنه، وتركه العموبة علٌه، فإنه لم ٌزل لذنوب المنٌبٌن إلٌه من خلمه ؼفوًرا، }رحًٌما{، 
رحًٌما، بتفضله علٌهم بالهداٌة إلى سبٌل الحك، وتوفٌمه إٌاهم لما فٌه خبلص ٌعنً ولم ٌزل بهم 

 .(ٖ)ِرلابهم من النار"
أنه لم ٌزل ؼفورا رحٌما، وهم ٌمولون: لم ٌكن  -عز وجل  -أخبر  لال الماترٌدي:"

 .(ٗ)ؼفورا رحٌما ولكن صار ؼفورا رحٌما، وباهلل العصمة"
ؼفران ذنوبهم وبالرحمة على مجازاتهم  ونبه بذكر الؽفران على لال الراؼب:"

 .(٘)باإلحسان"
 الفوائد:

 وعد المإمنٌن بتوفٌة أجورهم والمؽفرة والرحمة لهم.إذ صحة الدٌن اإلسبلمً  -ٔ
فً اآلٌة داللة نمض لول المعتزلة؛ ألنهم ال ٌسمون صاحب الكبٌرة مإمنا، وهو لد آمن باهلل و-ٕ

: }أولبن سوؾ ٌإتٌهم أجورهم{ -تعالى  -فدخل فً لوله ورسله ولم ٌفرق بٌن أحد من رسله؛ 
 .(ٙ)وهم ٌمولون: ال ٌإتٌهم أجورهم

 :«الرحٌم»و «الؽفور»إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما:  -ٖ
 .(2)"هو الذي تكثر منه المؽفرة: "«الؽفور» 

والتاببٌن للمستؽفرٌن  ٌفٌد أنه سبحانه ٌؽفر «الرحٌم»باسم «الؽفور»وأن التران اسم
ألنه واسع الرحمة. بمعنى أنه ٌؽفر لمن تاب إلٌه وأناب رحمة منه لهذا العبد، ألنه لو لم ٌرحمه 

 .(1)وٌتداركه بمؽفرته لهلن وخسر
ٌتضمن صفة الرحمة التً تعم عباده المإمنٌن فحسب بؤن هداهم إلى : «الرحٌم»و

اإلٌمان فً الدنٌا، وهو ٌثٌبهم فً اآلخرة الثواب الدابم الذي ال ٌنمطع، إذ ٌمول سبحانه: }َوَكاَن 
 [.ٖٗاألحزاب آٌة ]بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحٌماً{ 

 
 المرآن

َل َعلَ  ٌِْهْم ِكتَاباا ِمَن الس َماِء فَمَْد َسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن ذَِلَن فَمَالُوا أَِرنَا }ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَا ٌِ أَْن تُنَّزِ
اِعمَةُ بِظُْلِمِهْم ثُم  ات َخذُوا اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَاتُ  َ َجْهَرةا فَؤََخذَتُْهُم الص   فَعَفَْونَا َعْن ّللا 

ٌْنَا   [ٖ٘ٔ({ ]النساء : ُٖ٘ٔموَسى سُْلَطاناا ُمبٌِناا )ذَِلَن َوآتَ
 التفسٌر:

معجزة مثل معجزة موسى تشهد لن بالصدق: بؤن تنزل علٌهم  -أٌها الرسول-ٌسؤلن الٌهود 
فمد  -أٌها الرسول-ُصُحفًا من هللا مكتوبةً، مثل مجًء موسى باأللواح من عند هللا، فبل تعجب 

ما هو أعظم: سؤلوه أن ٌرٌهم هللا عبلنٌةً، فَُصِعموا بسبب  -علٌه السبلم-سؤل أسبلفهم موسى 
ظلمهم أنفسهم حٌن سؤلوا أمًرا لٌس من حمِّهم. وبعد أن أحٌاهم هللا بعد الصعك، وشاهدوا اآلٌات 

                                                             
 .٘ٗٗ/ٕتفسٌر ابٌبن كثٌر: (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .ٖ٘٘/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (٘)
 .ٙٓٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء للخطابً: (2)
-2ٕ:صٙٗ، وع5ٗ:ص٘ٗانظر: مفهوم األسماء والصفات، سعد ندا، مجلة الجامعة اإلسبلمٌة بالمدٌنة المنورة، ع (1)

2ٖ. 
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البٌنات على ٌد موسى الماطعة بنفً الشرن، عبدوا العجل من دون هللا، فعَفونا عن عبادتهم 
تِه.العجل بسبب توبتهم، وآتٌنا   موسى حجة عظٌمة تإٌِّد ِصدق نُبُوَّ

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
صلى هللا علٌه  -أحدهما: عن دمحم بن كعب المرظً؛ لال: "جاء أناس من الٌهود إلى رسول هللا 

، فمالوا: إن موسى جاء باأللواح من عند هللا؛ فؤتنا باأللواح من عند هللا؛ حتى نصدلن؛ -وسلم 
ٌِْهْم ِكتَاًبا ِمَن السََّماِء{ إلى لوله: }َولَْوِلِهْم َعلَى َمْرٌََم فؤنزل هللا: }ٌَسْ  َل َعلَ ؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تَُنّزِ

 . ]ضعٌؾ جداً[.(ٔ)["ٙ٘ٔبُْهتَانًا َعِظًٌما{ ]النساء: 
ٌِْهْم  َل َعلَ َماِء{؛ وذلن والثانً: عن ابن جرٌج فً لوله: "}ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تُنَّزِ ِكتَابًا ِمَن السَّ

، فمالوا: لن نباٌعن على ما تدعونا إلٌه؛ حتى تؤتٌنا بكتاب -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن الٌهود والنصارى أتوا النبً 
ِهْم -جل ثناإه-من عند هللا إلى فبلن أنن رسول هللا. لال هللا  ٌْ َل َعلَ : }ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تُنَّزِ

َ َجْهَرةً{"كِ  َماِء فَمَْد َسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن ذَِلَن فََمالُوا أَِرَنا َّللاَّ  . ]ضعٌؾ جداً[.(ٕ)تَابًا ِمَن السَّ
ٌِْهْم ِكتَاًبا ِمَن السََّماِء{ ]النساء :   َل َعلَ [، أي:" ٖ٘ٔلوله تعالى:}ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تَُنّزِ

معجزة مثل معجزة موسى تشهد لن بالصدق: بؤن تنزل علٌهم  -لرسولأٌها ا-ٌسؤلن الٌهود 
 .(ٖ)ُصُحفًا من هللا مكتوبة من عند هللا"

َنا ِكتَاًبا  :-ملسو هيلع هللا ىلص  -وهذا حٌن لالوا للنبً  لال الزجاج:"  ٌْ َل َعلَ } َولَْن نُْإِمَن ِلُرلٌَِِّن َحتَّى تُنَّزِ
 .(٘)"(ٗ)نَْمَرُإهُ{

هم الٌهود، لالوا للنبً لن نإمن لن حتى تنزل علٌنا كتابا من السماء  ً:"لال السمعان 
 .(ٙ)جملة، كما أنزلت التوراة على موسى جملة"

ٌِْهْم ِكتَابًا ِمَن السََّماِء{ ]النساء : وفً تفسٌر   َل َعلَ لوله تعالى:}ٌَْسؤَلَُن أَْهُل اْلِكتَاِب أَْن تُنَّزِ
 [، وجوه:ٖ٘ٔ

، أن ٌنزل علٌهم كتاباً من السماء مكتوباً ، كما نزل على  -ملسو هيلع هللا ىلص-سؤلوا دمحماً أحدها : أن الٌهود 
 .(1)، ودمحم بن كعب(2)موسى األلواح ، والتوراة مكتوبة من السماء ، وهذا لول السدي

، (5)والثانً : أنهم سؤلوه نزول ذلن علٌهم خاصة ، تحكماً فً طلب اآلٌات ، وهذا لول الحسن
 .(ٓٔ)ولتادة

ل على طابفة من رإسابهم كتاباً من السماء بتصدٌمه ، وهذا لول ابن  والثالث : أنهم سؤلوه أن ٌنّزِ
 .(ٔٔ)جرٌج

والصواب من المول أن ٌمال : "إن أهل التوراة سؤلوا رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌسؤل ربه أن  
الخلك عن أن ٌؤتوا بمثلها ، شاهدةً لرسول هللا ٌنزل علٌهم كتاًبا من السماء ، آٌةً معجزةً جمٌَع 

ملسو هيلع هللا ىلص بالصدق ، آمرة لهم باتباعه، وجابز أن ٌكون الذي سؤلوه من ذلن كتابًا مكتوًبا ٌنزل علٌهم 
                                                             

. وهذا سند ضعٌؾ جداً؛ فٌه ثبلث: أحدها: عبد العزٌز بن أبان األموي ٖٙ٘/5(:ص2ٙ5ٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
لثانً: أبو معشر نجٌح السندي؛ ضعٌؾ، أسن . وا1ٓ٘/ ٔالسعٌدي؛ مترون، وكذبه ابن معٌن؛ كما فً "التمرٌب" 

 . والعلة الثالثة: اإلرسال.51ٕ/ ٕواختلط؛ كما فً "التمرٌب": 
 .2ٖ٘/5(:ص22ٔٓٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان": )-أخرجه ُسنٌد فً "تفسٌره" (ٕ)

 وهذا سند واه بمرة؛ فٌه علتان:
 األولى: اإلعضال.

 ".الثانٌة: وضعؾ سنٌد صاحب "التفسٌر
 (، وزاد نسبته البن المنذر.2ٕٙ/ ٕوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 [.5ٖ]سورة اإلسراء : (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .52ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٖٙ٘/5(:ص2ٙ1ٓٔانظر تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٙ٘/5(:ص2ٙ5ٓٔانظر تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٖ٘/5(:ص22ٓٓٔانظر تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/5(:ص22ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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من السماء إلى جماعتهم وجابز أن ٌكون ذلن كتبًا إلى أشخاص بؤعٌنهم. بل الذي هو أولى 
ؤلتهم إٌاه ذلن كانت مسؤلة لتنزٌل الكتاب الواحد إلى جماعتهم ، بظاهر التبلوة ، أن تكون مس
بلفظ الواحد بموله : }ٌسؤلن أهل الكتاب أن تنزل علٌهم « الكتاب»لذكر هللا تعالى فً خبره عنهم 

 .(ٔ)«"كتبًا»كتابًا من السماء{،  ولم ٌمل 
َ َجْهَرةً{ ]النساء : لوله تعالى:}فَمَْد َسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن ذَِلَن فَمَالُ   [، أي:" ٖ٘ٔوا أَِرنَا َّللاَّ

ما هو أعظم: سؤلوه أن ٌرٌهم  -علٌه السبلم-فمد سؤل أسبلفهم موسى  -أٌها الرسول-فبل تعجب 
 .(ٕ)هللا عبلنٌةً"

 .(ٖ)أي فمد سؤلوا موسى بعد أن جاءهم باآلٌات، فمالوا: }أرنا هللا جهرة{" لال الزجاج:" 
 .(ٗ)[، لولهم أرنا هللا جهرة"ٖ٘ٔسؤلوا موسى أكبر من ذلن{ ]النساء: عن لتادة: "}فمد 

وروي عن الربٌع  .(٘)[، أي: عٌانا"ٖ٘ٔفً لوله: "}جهرة{ ]النساء: وعن لتادة أٌضا 
 .(ٙ)بن أنس مثل ذلن

 .(2)إنما لالوا جهرةً : }أرنا هللا{، لال : هو ممّدم ومإخر"لال ابن عباس:" 
 .(1)[ أي: عبلنٌة"ٖ٘ٔأنه لال فً لول هللا: }جهرة{ ]النساء: عن ابن عباس أٌضا ، "و 
ٌعنً : فمد سؤل أسبلُؾ هإالء الٌهود وأوابلهم موسى علٌه السبلم ،  لال الطبري:" 

أعظم مما سؤلون من تنزٌل كتاب علٌهم من السماء ، فمالوا له : " أرنا هللا جهرة " ، أي : ِعٌانًا 
وبٌخ من هللا جل ثناإه سابلً الكتاَب الذي سؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نعاٌنه وننظر إلٌه،  ]وهذا[ ت

ٌنزله علٌهم من السماء ، فً مسؤلتهم إٌاه ذلن وتمرٌٌع منه لهم. ٌمول هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص : ٌا دمحم ، ال 
ترارهم بحلمه ، لو أنزلت ٌعظَُمنَّ علٌن مسؤلتهم ذلن فإنهم من جهلهم باهلل وجراَءتهم علٌه واؼ

علٌهم الكتاب الذي سؤلون أن تنزله علٌهم ، لخالفوا أمر هللا كما خالفوه بعد إحٌاء هللا أوابلهم من 
صعمتهم ، فعبدوا العجل واتخذوه إلًها ٌعبدونه من دون خالمهم وباربهم الذي أَراهم من لدرته 

 .(5)كؤوابلهم وأسبلفهم"وعظٌم سلطانه ما أراهم ، ألنهم لن ٌعُدوا أن ٌكونوا 
َ َجْهَرةً{ ]النساء : وٌحتمل   لوله تعالى:}فَمَْد َسؤَلُوا ُموَسى أَْكبََر ِمْن ذَِلَن فَمَالُوا أَِرَنا َّللاَّ

 :(ٓٔ)[، وجهٌنٖ٘ٔ
أحدهما : أن هللا تعالى بٌَّن بذلن أن سإالهم لئلْعنَاِت ال لبلستبصار كما أنهم سؤلوا موسى أن 

 ، ثم كفروا بعبادة العجل .ٌرٌهم هللا جهرة 
 والثانً : أنه بٌَّن بذلن أنهم سؤلوا ما لٌس لهم ، كما أنهم سؤلوا موسى من ذلن ما لٌس لهم .

َ َجْهَرةً{ ]النساء : وفً لوله تعالى:}  لوالن :[، ٖ٘ٔلَالُوا أَِرَنا َّللاَّ
 .(ٔٔ)أحدهما : أنهم سؤلوه رإٌته جهرة ، أي معاٌنة، وهذا اختٌار الزجاج

والمعنى: "أرنا رإٌة بٌنة منكشفة ظاهرة، ألن من علم هللا عز وجل فمد زاد علما، ولكن 
سؤلوه رإٌة ٌدركونها بؤبصارهم، ودلٌل هذا المول لوله عز وجل: }َوإِْذ لُْلتُْم ٌَا ُموَسى لَْن نُْإِمَن 

َ َجْهَرةً{ ]البمرة :   .(ٕٔ) [ "٘٘لََن َحتَّى َنَرى َّللاَّ
لوا : جهرة من المول: أِّرنا هللا ، فٌكون على التمدٌم والتؤخٌر ، وهذا لول ابن والثانً : أنهم لا

 .(ٕ)، واختٌار أبً عبٌدة(ٔ)عباس
                                                             

 .1ٖ٘-2ٖ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص11ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص5ٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص5ٓٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖ٘/5(:ص22ٕٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:ص15ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖ٘/5تفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٓٗ٘/ٔ، وانظر: النكت والعٌون:ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن للزجاج: (ٕٔ)
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لالوا جهرة: أرنا هللا، ألنهم إذا رأوا هللا فالسر جهرة، فإنما جهرة صفة لال ابو عبٌدة:"  
 .(ٖ)لمولهم"

اِعمَةُ   [، أي:" فجاءتهم من السماء نار ٖ٘ٔبِظُْلِمِهْم{ ]النساء : لوله تعالى:}فَؤََخذَتُْهُم الصَّ
 .(ٗ)فؤهلكنهم بسبب ظلمهم"

 . (٘)أي: النار التى جاءت من السماء فؤهلكتهم" لال أبو السعود:" 
ٌمول : فُصعموا بظلمهم أنفسهم. وظلمهم أنفسهم ، كان مسؤلَتهم موسى أن  لال الطبري:" 

 .(ٙ)لم ٌكن لهم مسؤلته"ٌرٌهم ربهم جهرة ، ألن ذلن مما 
 .(2)أخذتهم الصاعمة ، أي ماتوا" لال لتادة:" 
هم السبعون الذٌن اختارهم موسى فساروا معه ، لال: سمعوا  لال الربٌع بن انس:" 

 .(1)كبلما فصعموا ، ٌمول: ماتوا"
ابن شابور : "سمعت عروة بن روٌم ، ٌمول: سؤل بنو إسرابٌل موسى ٌعنً أن لال  

هللا جهرة ، فؤخبرهم أنهم لن ٌطٌموا ذلن ، فؤبوا ، فسمعوا من هللا فصعك بعضهم وبعض ٌرٌهم 
 .(5)ٌنظرون ، ثم بعث هإالء وصعك هإالء"

 .(ٓٔ)[ ، والصاعمة: نار"ٖ٘ٔ}جهرة فؤخذتهم الصاعمة{ ]النساء: "لوله: ، عن السديو 
اِعمَةُ بِظُْلِمِهْم{وٌحتمل    :(ٔٔ)[، وجهٌنٖ٘ٔ]النساء :  لوله تعالى:}فَؤََخذَتُْهُم الصَّ

 أحدهما : بظلمهم ألنفسهم .
 والثانً : بظلمهم فً سإالهم .

}بِظُْلِمِهْم{ على أنفسهم بسإال شًء فً ؼٌر موضعه أو بالتحكم على نبٌهم لال النسفً:" 
فً اآلٌات وتعنتهم فى سإل الرإٌة ال بسإال الرإٌة ألنها ممكنة كما نزل المرآن جملة ولو كان 

بسبب سإال الرإٌة لكان موسى بذلن أحك فإنه لال رب أرنى انظر الٌن وما أخدته  ذلن

 .(ٕٔ)الصاعمة بل أطمعه ولٌده بالممكن وال ٌعلك بالممكن إال ما هو ممكن الثبوت ثم أحٌاهم"
 .(ٖٔ)«الصعمة"»ولرئ: 

 .(ٗٔ)إِلهاً وعبدوه" [، أي:" ثم اتخذوا العجلٖ٘ٔلوله تعالى:}ثُمَّ اتََّخذُوا اْلِعْجَل{ ]النساء :  
 .(٘ٔ)ٌعنى: إلها" لال السمعانً:" 

لال الطبري:"ٌعنً : ثم اتخذ هإالء الذٌن سؤلوا موسى ما سؤلوه من رإٌة ربهم جهرةً ، 
بعد ما أحٌاهم هللا فبعثهم من صعمتهم العجَل الذي كان السامريُّ نبذ فٌه ما نبذ من المْبضة التً 

 .(ٙٔ)بلم إلًها ٌعبدونه من دون هللا"لبضها من أثر فرس جبرٌل علٌه الس
 .(2ٔ)إنما سمً العجل ، ألنهم عجلوا فاتخذوه لبل أن ٌؤتٌهم" لال أبو العالٌة:" 

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ٘/5(:ص22ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرىن للزجاج: (ٖ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر ابً السعود: (٘)
 .5ٖ٘/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5ٗٔٙاتم)أخرجه ابن ابً ح (2)
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5ٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
. لال ابن أبً حاتم:" والسٌاق لدمحم وفً حدٌث عٌسى بن ٌونس: ثم بعث ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)

 [".ٖ٘ٔالذٌن صعموا أو صعك اآلخرون ثم بعثوا ، فمال هللا تعالى: }فؤخذتهم الصاعمة{ ]النساء: 
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙابن ابً حاتم) أخرجه (ٓٔ)
 .ٔٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٔٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر أبً السعود: (ٖٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .52ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .5ٖ٘/5تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5٘ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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 .(ٔ)[ حسٌل البمر: ولد البمرة"ٖ٘ٔعن مجاهد ، "لوله: }العجل{ ]النساء: 
ٌِّنَاُت{ ]النساء :   بعد ما جاءتهم  [، أي:"منٖ٘ٔلوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَ

 .(ٕ)المعجزات والحجج الباهرات"
ٌعنً : من بعد ما جاءت هإالء الذٌن سؤلوا موسى ما سؤلوا ، البٌنات من  لال الطبري:" 

 .(ٖ)هللا ، والدالالُت الواضحات بؤنهم لن ٌروا هللا عٌاًنا جهاًرا"
الدنٌا جهرة، وكانت تلن }البٌنات{: "آٌات تبٌن عن أنهم لن ٌروا هللا فً أٌام حٌاتهم فً و

اآلٌات البٌنات لهم على أن ذلن كذلن : إصعاُق هللا إٌاهم عند مسؤلتهم موسى أن ٌرٌهم ربه 
 .(ٗ)جهرة ، ثم إحٌاءه إٌاهم بعد مماتهم ، مع سابر اآلٌات التً أراهم هللا داللةً على ذلن"

 .(٘)فونا عن عبادتهم العجل"[، أي:" فعٖ٘ٔلوله تعالى:}فَعَفَْونَا َعْن ذَِلَن{ ]النساء :  
 .(ٙ)ولم نستؤصلهم" لال البؽوي:أي:" 
 .(2)تفضبلً ولم نستؤصلهم" لال النسفً:" 

 .(1)[، ٌعنً: من بعد ما اتخذوا العجل"ٖ٘ٔعن أبً العالٌة ، "لوله: }عفونا{ ]النساء: 
 .(5)وروي عن الربٌع بن أنس مثل ذلن

ومعناه: أن أولبن الذٌن اجترموا ذلن اإلجرام، عفونا فٌه استدعاء للتوبة، لال السمعانً: 
 .(ٓٔ)عنهم؛ فتوبوا أنتم، حتى نعفو عنكم"

َنا ُموَسى سُْلَطانًا ُمِبٌنًا{ ]النساء :   ٌْ [، أي:" وآتٌنا موسى حجة ٖ٘ٔلوله تعالى:}َوآتَ
تِه"  .(ٔٔ)عظٌمة تإٌِّد ِصدق نُبُوَّ

 .(ٕٔ)حجة ظاهرة على من خالفه" لال النسفً:" 
 .(ٖٔ)ل ابن ابً زمنٌن:أي:"حجة بٌّنة"لا 
 .(ٗٔ)أي: حجة بٌنة من المعجزات، وهً اآلٌات التسع" لال البؽوي:" 

 .(٘ٔ)حجة بٌنة من المعجزات" لال السمعانً:أي:" 
 .(ٙٔ)[ ٌمول: حجة"ٖ٘ٔعن مجاهد ، "لوله: }وآتٌنا موسى سلطانا مبٌنا{ ]النساء: 

 الفوائد:
 اإلسبلمٌة وكفرهم بها على علم إنها دعوة حك.تعنت أهل الكتاب إزاء الدعوة  -ٔ
 بٌان لبابح الٌهود وخبثهم المبلزم لهم طوال حٌاتهم. -ٕ

 المرآن
ا َولُْلنَا لَُهْم اَل تَْعُدوا فِ  دا ً الس ْبِت }َوَرفَْعنَا فَْولَُهُم الطُّوَر بِِمٌثَالِِهْم َولُْلنَا لَُهُم اْدُخلُوا اْلبَا ٌَ سُج 

 [ٗ٘ٔ({ ]النساء : ُٗ٘ٔهْم ِمٌثَالاا َغِلٌظاا )َوأََخْذنَا ِمنْ 
 التفسٌر:

                                                             
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5ٙٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٓٙ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٙ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٔٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص52ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٗٓٔٔ/ٗ(:ص5ٙٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .52ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .1ٔٗ/ٔتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖٔ)
 .ٖٙٓ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .52ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .٘ٓٔٔ/ٗ(:ص51ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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ورفعنا فوق رإوسهم جبل الطور حٌن امتنعوا عن االلتزام بالعهد المإكد الذي أعطوه بالعمل 
ًدا، فدخلوا ٌزحفون على أستاههم، « بٌت الممدس»بؤحكام التوراة، وأمرناهم أن ٌدخلوا باب  سُجَّ

ٌد فً ٌوم السبت فاعتَدوا، وصادوا، وأخذنا علٌهم عهًدا مإكًدا، وأمرناهم أال ٌَْعتَُدوا بالص
 فنمضوه.
ورفعنا فوق رإوسهم  [، أي:"ٗ٘ٔ}َوَرفَْعنَا فَْولَُهُم الطُّوَر بِِمٌثَالِِهْم{ ]النساء : لوله تعالى: 

جبل الطور حٌن امتنعوا عن االلتزام بالعهد المإكد الذي أعطوه بالعمل بؤحكام التوراة 
 .(ٔ)ه"لٌمبلو

أي: الجبل المسمى بالطور بسبب مٌثالهم لٌعطوه ألنه  لال  دمحم صدٌك خان الِمنَّوجً:" 
 .(ٕ)روي أنهم امتنعوا من لبول شرٌعة موسى فرفع هللا علٌهم الطور فمبلوها"

ٌعنً : الجبل، وذلن لما امتنعوا من العمل بما فً التوراة ولبول ما جاءهم  لال الطبري: 
 .(ٖ)به موسى فٌها }بمٌثالهم{، ٌعنً : بما أعطوا هللا المٌثاق والعهد : لنعملن بما فً التوراة"

 .(ٗ)بسبب مٌثالهم لٌخافوا فبل ٌنمضوه" لال النسفً:أي:" 
تزام بؤحكام التوراة ، وظهر منهم إباء عما وذلن حٌن امتنعوا من االل لال ابن كثٌر:" 

جاءهم به موسى ، علٌه السبلم ، ورفع هللا على رإوسهم جببل ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا ، 
وجعلوا ٌنظرون إلى فوق رإوسهم خشٌة أن ٌسمط علٌهم ، كما لال تعالى : } َوإِْذ نَتَْمَنا اْلَجَبَل 

ٍة َواْذكُُروا َما فٌِِه لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن ]األعراؾ فَْولَُهْم َكؤَنَّهُ ظُلَّةٌ َوَظنُّ  نَاكُْم بِمُوَّ ٌْ وا أَنَّهُ َوالٌِع بِِهْم ُخذُوا َما آتَ
 :ٔ2ٔ"](٘). 

أي: بسبب مٌثالهم لٌعطوه على ماروى أنهم امتنعوا عن  ،بمٌثالهم{ لال أبو السعود:"} 
لوها أو لٌخافوا فبل ٌنمضوه على ما روي لبول شرٌعة التوراة فرفع هللا تعالى علٌهم الطور فمب

أنهم هموا بنمضه فرفع هللا تعالى علٌهم الجبل فخافوا وأللعوا عن النمض وهو األنسب بما سٌؤتً 

 .(ٙ)من لوله عز وجل :}وأخذنا منهم مٌثالا ؼلٌظا{"
 .(2)الطور: جبل الطور، والمٌثاق: العهد المإكد بالٌمٌن" لال السمعانً:" 
[ لال: رفعته ٗ٘ٔبطٌن ، فً لوله: "}ورفعنا فولهم الطور{ ]النساء: عن مسلم ال 
 .(1)المبلبكة"
 .(5)رفع فولهم الجبل على بنً إسرابٌل ، فمال: لتإمنن به أو لٌمعن علٌكم" لال عطاء:" 

لال مجاهد : "ُرفَِع الجبل فولهم كالسحابة، فمٌل لهم: لتإِمنُنَّ أو لٌمعن علٌكم، 
 .(ٓٔ)فآمنوا"

فلما أبوا أن ٌسجدوا ، أمر هللا الجبل أن ٌمع علٌهم ، فنظروا إلٌه ولد  السدي:"لال  
ؼشٌهم ، فسمطوا سجدا على شك ونظروا بالشك اآلخر فرحمهم ، فكشفه عنهم ، فمالوا: ما سجدة 
أحب إلى هللا من سجدة كشؾ بها العذاب عنهم ، فهم ٌسجدون كذلن ، وذلن لول هللا تعالى: 

 .(ٔٔ)[ "ٗ٘ٔالطور{ ]النساء: }ورفعنا فولهم 
 :(ٕٔ)،  ألاوٌل[ٗ٘ٔ]النساء : وذكر أهل التفسٌر فً}الطُّوَر{

 أحدها : إنه اسم جبل بعٌنه، ثم اختلفوا فً تحدٌده على وجهٌن:
                                                             

 .5ٕٔ، وصفوة التفسٌر:ٕٓٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٙ/ٖفتح البٌان فً مماصد المرآن: (ٕ)
 .ٖٔٙ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٗ)
 .ٙٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .51ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .٘ٓٔٔ/ٗ(:ص55ٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)

.1٘ٔ/ٕ(:صٙٔٔٔالطبري)( أخرجه ٓٔ)  
 .٘ٓٔٔ/ٗ(:صٖٕٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)

.ٖٗٔ/ٔ،والنكت والعٌون: 12ٕ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 1٘ٔ-2٘ٔ/ٕ( أنظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)  
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األول: أنه اسم الجبل، الذي كلم هللا علٌه موسى، وأنزلت علٌه التوراة دون ؼٌره، وهذه رواٌة 
 . (ٔ)ابن جرٌج عن ابن عباس

[، لال:" وهو الجبل الذي ٔولال الفراء فً تفسٌر لوله تعالى: }َوالطُّوِر{ ]الطور:  
ٌِْه السَّبلم عنده نكلٌما"  .(ٕ)بمدٌن، الذي كلّم هللا جلَّ َوعزَّ ُموَسى َعلَ

 :(ٗ)، لال ذو الرمة(ٖ)والثانً : إنه جبل بالشام
 ا ِمْن ِحَذاِر الَمماِدرِ أَعارٌُب طُوِرٌُّوَن عن كُّلِ بلدة       ٌَحٌدوَن عنه

، أي: "وحشٌون، ٌحٌدون عن المرى حذار الوباء والتلؾ، كؤنهم نسبوا إلى «طورٌون»لوله 
 .(٘)الطور وهو جبل بالشام"

، وهذه رواٌة الضحان عن ابن (ٙ)والثالث: أن الطور ما أَْنبََت من الجبال خاصة، دون ما لم ٌنبت
 .(2)ابن عباس

، (5)، وورواٌة سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس(1)ل جبل، وهو لول لتادةوالرابع : أن الطور اسم لك
، وأبً (ٗٔ)، والربٌع بن أنس(ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)والحسن (ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وعطاء(5)عباس
 .(2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)صخر

 ، على وجهٌن:«الطور»واختلؾ فً األصل اللؽوي لكملة  
 : (1ٔ)األول:أنها كلمة عربٌة، لال العجاج

 جناحٌه من الطور فمر      تمّضً البازي إذا البازيُّ كردانً 
 . (ٕٓ) ، وابن زٌد(5ٔ) لاله مجاهد«. الجبل»والثانً: أنها كلمة سرٌانٌة تعنً:

                                                             
.5٘ٔ/ٕ(:صٕٕٗٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)  

. 5ٔ/ٖ( معانً المرآن: ٕ)  
.ٕٓ٘/٘ٔو، ٖٖٓ/ٔ، والمحرر الوجٌز: 5ٕٙ/ٕ( أنظر: تفسٌر البسٌط: ٖ)  

/ 2، "الخزانة" 2ٔ1ٕ/ ٘، و )طور( 5ٕٗٙ/ ٘، "اللسان" )طرأ( 5ٕٕٕ/ ٖ(ورد البٌت فً "التهذٌب" )طور( ٗ)
، وفً بعضها )لرٌة( بدل )بلدة(.51ٙٔ/ ٖ، و"دٌوان ذي الرمة" ٖ٘٘  

.ٖٓٙ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٘)  
(هذا لول لم نجده فً كتب اللؽة فً مادته.ٙ)  

.5٘ٔ/ٕ(:صٕ٘ٔٔ، وتفسٌر الطبري)5ٕٔ/ٔ(:صٔ٘ٙ)( أخرجه ابن أبً حاتم2)  
. 1٘ٔ/ٕ(:ص1ٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)1)  

.5ٕٔ/ٔ(:صٕ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)  
.5ٕٔ/ٔ(:صٖ٘ٙ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)  
.5٘ٔ/ٕ(:صٕٔٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)  

 ..٘ٓٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: ص (ٕٔ)
 ..٘ٓٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: ص (ٖٔ)
 ..٘ٓٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: ص (ٗٔ)
 ..٘ٓٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: ص (٘ٔ)

.1٘ٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ(، و)ٙٔٔٔ( أنظر: تفسٌر  الطبري)ٙٔ)  
.5٘ٔ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)  

، وهو من لصٌدة جٌدة ٌذكر فٌها مآثر عمر بن 1ٓٔ، وؼرٌب الحدٌث: ٖٓٓ/ٕ، ومجاز المرآن: 2ٔ(دٌوانه : 1ٔ)
 بن معمر التٌمً ، ولد ولً الوالٌات العظٌمة ، وفتح الفتوح الكثٌرة ، ولاتل الخوارج . والضمٌر فً لوله : " عبٌد هللا

 دانى " ٌعود إلى متؤخر ، وهو " البازي " المذكور فً البٌت بعده . فإن لبله ، ذكر عمر بن عبٌد هللا وكتاببه من حوله : 
وإن طالب بالوؼم التدرحول ابن ؼراء حصان إن وتر       فات ،   

 إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر         دانى جناحٌه من الطور فمر
ٌرٌد : " ابتدر منمضا انمضاض البازي من الطور ، دانى جناحٌه . . فمر " فمدم وأخر . وهو من جٌد التمدٌم 

لبلنمضاض من ذروة الجبل . ومر : أسرع والتؤخٌر . ولوله : " دانى " أي ضم جناحٌه ولر بهما وضٌك ما بٌنهما تؤهبا 
إسراعا شدٌدا . ولوله : " تمضى " أصلها " تمضض " ، فملب الضاد األخٌرة ٌاء ، استثمل ثبلث ضادات ، كما فعلوا فً 
" ظنن " " وتظنى " على التحوٌل . وتمضض الطابر : هوى فً طٌرانه ٌرٌد الولوع . والبازي : ضرب من الصمور ، 

وهو ٌرٌد السموط . -أي للٌبل  -الطابر جناحٌه : ضم منهما شٌبا شدٌد . وكسر   
.1٘ٔ/ٕ(:ص2ٔٔٔ(، و)ٙٔٔٔ( أنظر: تفسٌر  الطبري)5ٔ)  

.5٘ٔ/ٕ(:صٖٕٔٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)  
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بمعنى الجبل فً كبلم العرب، « الطور»والمول األول ألرب إلى الصواب، ألنه جاء  
:(ٕ)، ومنه لول جرٌر(ٔ)كما سبك االستشهاد بمول العجاج، وبه لال اإلمام الطبري  

 فإن ٌر سلٌمان الجّن ٌستؤنسوا بها       وإن ٌر سلٌمان أحب الّطور ٌنزل
:(ٖ)، ولم ٌمل: مواثٌمكم، لوجهٌن«مٌثالكم»لال المفال رحمه هللا: إنما لال:   

أحدهما: أراد به الداللة على أن كل واحد منهم لد أخذ ذلن كما لال: }ثم ٌخرجكم طفبل{  
ي كل واحد منكم.[ أ2ٙ]ؼافر:   

والثانً: أنه كان شٌبا واحدا أخذ من كل واحد منهم كما أخذ على ؼٌره فبل جرم كان كله 
مٌثالا واحدا ولو لٌل مواثٌمكم ألشبه أن ٌكون هنان مواثٌك أخذت علٌهم ال مٌثاق واحد، وهللا 

 أعلم.
ًدا{ ]النسالوله تعالى:  وأمرناهم أن ٌدخلوا  [، أي:"ٗ٘ٔء : }َولُْلَنا لَُهُم اْدُخلُوا اْلبَاَب سُجَّ

ًدا، فدخلوا ٌزحفون على أستاههم"« بٌت الممدس»باب  سُجَّ
(ٗ). 

على لسان موسى علٌه السبلم والطور مظل علٌهم: }ادخلوا الباب  لال أبو السعود:أي:" 
 .(٘)سجدا{،  أي: متطامنٌن خاضعٌن"

، حٌن أمروا أن ٌدخلوا منه سجوًدا ، فدخلوا ٌزحفون «باب ِحّطة:»ٌعنً  لال الطبري:" 
 .(ٙ)على أستاههم"

داً{، أي: ادخلوا باب اٌلٌاء  لال النسفً:أي:"  والطور مظل علٌهم: }ادخلوا الباب سُجَّ
 .(2)مطؤطبٌن عند الدخول رإسكم"

إنهم أمروا أن ٌدخلوا باب أي : فخالفوا ما أمروا به من المول والفعل ، ف لال ابن كثٌر:" 
بٌت المدس سجدا ، وهم ٌمولون : حطة. أي : اللهم حط عنا ذنوبنا فً تركنا الجهاد ونكولنا عنه 
، حتى تهنا فً التٌه أربعٌن سنة. فدخلوا ٌزحفون على أستاههم ، وهم ٌمولون : حنطة فً 

 .(1)شعرة"
ى دخلوا الباب، وفً لٌل: إنهم سجدوا على أنصاؾ وجوههم، حت لال السمعانً:" 

المصة: أنهم لالوا: بهذا السجود رفع العذاب عنا، فبل نترن هذا السجود، وكانوا ٌسجدون بعد 
 .(5)ذلن على أنصاؾ وجوههم"

[ لال: من باب ٗ٘ٔعن ابن عباس ، فً لوله: "}ادخلوا الباب سجدا{ ]النساء: 
 .(ٓٔ)صؽٌر"

 .(ٔٔ)المبلة"وروي عكرمة: عن ابن عباس: "كان الباب لبل 
وروي عن الضحان ،  .(ٕٔ)باب الحطة من باب إٌلٌاء من بٌت الممدس" لال مجاهد:"

 .(ٖٔ)والسدي نحو ذلن
عن ابً هرٌرة: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " لال هللا تعالى لبنً إسرابٌل: }ادخلوا الباب سجدا{ 

 .(ٗٔ)[ فدخلوا الباب ٌزحفون على أستابهم "ٗ٘ٔ]النساء: 

                                                             
.5ٗٗ. وانظر: مفردات ألفاظ المرآن: 2٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌره: ٔ)  

.ٕٕٔ/ٔ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره: ٕ)  
.ٓٓٔ/ٕانظر: تفسٌر الرازي: ( ٖ)  

 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٔٙ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .51ٗ/ٔتفسٌر السمعانً: (5)
 .٘ٓٔٔ/ٗ(:صٕٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٓٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:صٕٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:صٕٙٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:ص2ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 .(ٔ)ركعا من باب صؽٌر ، فدخلوا من لبل استابهم" ل ابن عباس:"لا
 .(ٕ)فدخلوا على شك" وفً رواٌة عكرمة عن ابن عباس:"

 .(ٖ)وكان سجود أحدهم على خده" ولال الربٌع:"
 .(ٗ): لٌل لهم: }ادخلوا الباب سجدا{، فدخلوا ممنعً رءوسهم" ولال ابن مسعود:"

ًدا{ ]النساء : تعالى:فً لوله « الباب»واختلفوا فً   [، ٗ٘ٔ}َولُْلنَا لَُهُم اْدُخلُوا اْلبَاَب سُجَّ
:على ثبلثة أوجه  

، (٘)أحدها: أنه باب فً بٌت الممدس ٌعرؾ الٌوم بـ )باب ِحطَّةَ(، وهذا لول ابن عباس
، وهو المشهور.(ٓٔ)، واختاره الطبري(5)، ولتادة (1)، والضحان(2)، والسدي(ٙ)ومجاهد  

باب المبة التً كان ٌصلً إلٌها موسى وبنو إسرابٌل.والثانً: أنه   
.(ٔٔ)والثالث: أنه باب المرٌة، التً أمروا بدخولها  

ًدا{ ]النساء : واختلفوا فً لوله  :(ٕٔ) ، على وجهٌن[ٗ٘ٔ}َولُْلنَا لَُهُم اْدُخلُوا اْلبَاَب سُجَّ  
.(ٖٔ)أحدهما: أن معناه: ُركَّعاً، منحنٌن ركوعا. وهذا لول ابن عباس  
 والثانً: أن معناه: متواضعٌن خشوعا، ال على هٌبة متعٌنة.

والمول األول أشبه بالصواب: وأصل )السجود( االنحناء لمن سُجد له معظَّما بذلن. فكل   
:(ٗٔ)منحن لشًء تعظٌما له فهو )ساجد( ومنه لول زٌد الخٌل بن مهلهل الطابً  

داً ِلْلَحوافِرِ بََجْمعٍ تََضلُّ اْلبَْلُك فً ُحُجَراتِِه     تَرَ  ى األْكَم فٌِِه سُجَّ  
:(٘ٔ)، أي: خاشعة خاضعة، ومن ذلن لول أعشى بنً لٌس بن ثعلبة"سجدا:" فموله  

ِن َطْوراً سُُجوداً َوَطْوراً ِحَواراً         ٌَُراِوُح ِمْن َصَلواِت اْلِملٌَـ     
ركعا، ألن الراكع منحن، وإن كان الساجد أشد  {،سجدا}فذلن تؤوٌل ابن عباس لوله :  

.(ٙٔ)انحناء منه  

                                                             
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:صٕٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٙٓٔٔ/ٗ(:صٕٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)

.ٗٓٔ/ٕ(:صٙٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)٘)  
.2ٔٔ/ٔ(:ص2ٗ٘، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٓٔ/ٕ(:صٖٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٙ)  

.ٗٓٔ/ٕ(:ص٘ٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)  
.2ٔٔ/ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)  

 .ٖٔٙ/5(:ص22ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
.ٖٓٔ/ٕأنظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)  
.ٕ٘ٔ/ٔ( أنظر: النكت والعٌون: ٔٔ)  

.ٓٔٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٗٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)  
.ٗٓٔ/ٕ(:ص1ٓٓٔ(، و)2ٓٓٔ(، و)ٙٓٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)  

،  5ٔ، وحماسة ابن الشجري :  ٕٙ٘، واألضداد البن األنباري :  15ٓ، والمعانً الكبٌر :  1ٕ٘:  ٔ( الكامل ٗٔ)
، وؼٌرها . والباء فً لوله " بجمع " متعلمة ببٌت سالؾ هو :  5ٕٔومجموعة المعانً :   

مَْد الدََّوابِِر؟بَنًِ َعاِمٍر ، َهْل تَْعِرفُوَن إِذَا َؼَدا ... أَبُو ِمْكنٍَؾ لَْد َشدَّ عَ   
والبلك جمع أبلك وبلماء : الفرس ٌرتفع تحجٌلها إلى الفخذٌن. والحجرات جمع حجرة )بفتح فسكون( : الناحٌة. 

واألكم )بضم فسكون ، وأصلها بضمتٌن( جمع إكام ، جمع أكمة : وهً تل ٌكون أشد ارتفاعا مما حوله ، دون الجبل ، 
المعانً الكبٌر : " ٌمول : إذا ضلت البلك فٌه مع شهرتها فلم تعرؾ ، فؽٌرها أحرى  ؼلٌظ فٌه حجارة . لال ابن لتٌبة فً

أن ٌضل. ٌصؾ كثرة الجٌش ، وٌرٌد أن األكم لد خشعت من ولع الحوافر " . وفً المطبوعة هنا " فٌه " والجٌد ما أثبته 
 ، والضمٌر فً " منه " للجٌش أو الجمع.

: عمل عملٌن فً عمل ، ٌعمل ذامرة وذا مرة ، لال لبٌد ٌصؾ فرسا : . راوح ٌراوح مراوحةٔٗ( دٌوانه: ٘ٔ)  
 وولّى عامدا ِلِطٌات فَْلج      ٌراوح بٌن صون وابتذال

ولوله : " من صلوات " " من " هنا لبٌان الجنس ، مثل لوله تعالى : ٌحلون فٌها من أساور من ذهب وٌلبسون ثٌابا 
" التً تمتضٌها " ٌراوح " ، لداللة ما ٌؤتً علٌها ، وهو لوله : " طورا . . خضرا من سندس واستبرق " . وحذؾ " بٌن 

 وطورا " . والجإار : رفع الصوت بالدعاء مع تضرع واستؽاثة وجزع . جؤر إلى ربه ٌجؤر جإارا .
.٘ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)  
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وأمرناهم أال ٌَْعتَُدوا  [، أي:"ٗ٘ٔ}َولُْلنَا لَُهْم اَل تَْعُدوا فًِ السَّْبِت{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)بالصٌد فً ٌوم السبت فخالفوا واصطادوا"

 .(ٕ)ال تتجاوزوا فً ٌوم السبت ما أبٌح لكم إلى ما لم ٌبح لكم" لال الطبري:أي:" 
 .(ٖ)أي: التظلموا باصطٌاد الحٌتان }فى السبت{" لال أبو السعود:" 
أي : وصٌناهم بحفظ السبت والتزام ما حّرم هللا علٌهم ، ما دام مشروًعا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)لهم"
 .(٘)ال تجاوزوا الحد" لال النسفً:أي:" 
 .(ٙ)"تعملوا فً السبت عمبل من الدنٌا، وتفرؼوا فٌه للعبادة لال الماترٌدي:ال" 
أمر الموم أن ٌؤكلوا الحٌتان ٌوم السبت وال ٌعرضوا ، وأحلت لهم ما خبل  لال لتادة:" 

 .(2)ذلن"
عن صفوان بن عسال المرادي:" أن ٌهودٌا لال لصاحبه: تعال حتى نسؤل هذا النبً  

تمل نبً فإنه لو سمع صارت أربعة أعٌن فؤتٌاه فسؤاله عن هذه اآلٌة: }ولمد آتٌنا فمال اآلخر: ال 
موسى تسع آٌات بٌنات{ فمال ال تشركوا باهلل شٌبا وال تمتلوا النفس التً حرم هللا إال بالحك وال 

وا تزنوا وال تؤكلوا الربا وال تسحروا وال تمشوا بالبريء إلى سلطان لٌمتله وال تسرفوا وال تمذف
المحصنة وال تفروا من الزحؾ وعلٌكم خاصة الٌهود أن ال تعدوا فً السبت فمببل ٌده ولاال 
نشهد أنن نبً لال: فما ٌمنعكم أن تتبعونً؟ لاال إن داود دعا ربه أن ال ٌزال فً ذرٌته نبً وإنا 

 .(1)نخاؾ إن تبعنان أن ٌمتلنا الٌهود"
{، بتسكٌن العٌن وتشدٌد الدال، من االعتدا، وروى عنه ورش:}ال تَعَدُّوالرأ نافع }ال 

من َعَدوت، تعدوا{، بفتح العٌن وتشدٌد الدال، ولرأ البالون:}ال تعدو{، خفٌفة ساكنة العٌن، 
 .(5)ترن واجباته -على تؤوٌل المراءة الثانٌة  -وعدوهم فٌه تجاوزهم حموله ، فٌكون تعدٌهم فٌه 

وأخذنا علٌهم عهًدا  [، أي:"ٗ٘ٔنَا ِمْنُهْم ِمٌثَالًا َؼِلًٌظا{ ]النساء : }َوأََخذْ لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)مإكًدا، فنمضوه"

 .(ٔٔ)}ؼلٌظا{، ٌعنً: شدٌدا"لال أبو مالن:" 
 .(ٕٔ)عهداً مإكداً" لال النسفً:أي:" 
 .(ٖٔ)أي: اَل ٌمبل الحل شرعا" لال ابن عرفة:" 
ْوا وتحٌلوا على ارتكاب مناهى هللا ، عز أي : شدٌدا ، فخالفوا وَعصَ  لال ابن كثٌر:" 

وجل ، كما هو مبسوط فً سورة األعراؾ عند لوله : } َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكاَنْت َحاِضَرةَ 
 .(ٗٔ)[ اآلٌات"ٙٙٔ - ٖٙٔاْلبَْحِر إِْذ ٌَْعُدوَن فًِ السَّْبِت{ ]األعراؾ : 

                                                             
 .5ٕٔ، وصفوة التفسٌر: ٕٓٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٙ/5:تفسٌر الطبري (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (٘)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:صٖٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
، ولال: "هذا حدٌث حسن صحٌح" والنسابً فً تحرٌم الدم باب 1ٓ٘/  1أخرجه الترمذي فً التفسٌر سورة اإلسراء: (1)

، وأخرجه ابن ماجه 2ٕٔ/  ٘ٔ، والطبري فً التفسٌر: ٕٓٗ-5ٖٕ/  ٗواإلمام أحمد فً المسند:  ٕٔٔ-ٔٔٔ/  2السحر: 
( : "وهو 1ٙ/  ٖمختصرا عن صفوان بن عسال أن لوما من الٌهود لبلوا ٌد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ورجلٌه. لال الحافظ ابن كثٌر: )

ظه شًء ولد تكلموا فٌه ولعله اشتبه علٌه التسع اآلٌات بالعشر الكلمات فإنها وصاٌا حدٌث مشكل وعبد هللا بن سلمة فً حف
 .فً التوراة ال تعلك لها بمٌام الحجة على فرعون وهللا أعلم"

 .ٔٗ٘/ٔ،والنكت والعٌون:ٕٓٗانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:صٕٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .5ٙ/ٕتفسٌر ابن عرفة: (ٖٔ)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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على االمتثال بما كلفوه }مٌثالا ؼلٌظا{ مإكدا وهو العهد الذي أخذه  لال أبو السعود:أي:" 
هللا علٌهم فً التوراة، لٌل إنهم أعطوا المٌثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدٌن فاهلل تعالى 

 .(ٔ)ٌعذبهم بؤي أنواع العذاب أراد"
 :(ٕ)[، وجهٌنٗ٘ٔوٌحتمل لوله تعالى:} َؼِلًٌظا{ ]النساء :  
 أنه العهد بعد الٌمٌن . أحدهما :

 والثانً : أن بعض الٌمٌن مٌثاق ؼلٌظ .
لال الطبري:" ٌعنً : عهًدا مإكًدا شدًٌدا، بؤنهم ٌعملون بما أمرهم هللا به ، وٌنتهون عما  

 .(ٖ)نهاهم هللا عنه ، مما ذكر فً هذه اآلٌة ، ومما فً التوراة"
 الفوائد:

 وعصٌانهم على الرؼم من رإٌتهم لآلٌات. بٌان عناد الٌهود -ٔ
ً لهم ال ٌفارلهم أبداً، ولذا وجب عدم الثمة فً منأن -ٕ ض الٌهود للعهود والمواثٌك أصبح طبعا

 عهودهم ومواثٌمهم.
المٌثاق الؽلٌظ، بهللا عز وجل أرسل الرسل واألنبٌاء لٌذكروا العباد وٌستفاد من اآلٌة: ان  -ٖ

وهللا عز وجل أخذ المٌثاق ، بلق، أال وهو مٌثاق اإلٌمان والتوحٌدوهو أعظم مٌثاق على اإلط
 .األول على بنً آدم حٌنما أخرجهم جمٌعاً من صلب آدم: أن ٌكونوا موحدٌن ال مشركٌن

ٌَّتَُهْم َوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهمْ  لال تعالى:  أَلَْسُت  }َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن بَنًِ آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُّرِ
 .[2ٕٔبَِربِّكُْم لَالُوا بَلَى َشِهْدَنا أَْن تَمُولُوا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َؼافِِلٌَن{ ]األعراؾ : 

 
 المرآن

ٌِْر َحّكٍ َولَوْ  ِ َولَتِْلِهُم اْْلَْنبٌَِاَء بِغَ ِلِهْم لُلُوبُنَا غُْلٌف بَْل َطبََع }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم َوكُْفِرِهْم بِآٌَاِت ّللا 

ٌَْها بِكُْفِرِهْم فاََل ٌُْإِمنُوَن إِال  لَِلٌالا ) ُ َعلَ  [٘٘ٔ({ ]النساء : ّ٘٘ٔللا 
 التفسٌر:

فلعنَّاهم بسبب نمضهم للعهود، وكفرهم بآٌات هللا الدالة على صدق رسله، ولتلهم لؤلنبٌاء ظلًما 
أؼطٌة فبل تفمه ما تمول، بل طمس هللا علٌها بسبب كفرهم، فبل واعتداًء، ولولهم: للوبنا علٌها 

 ٌإمنون إال إٌمانًا للٌبل ال ٌنفعهم.
فبسبب نمضهم للعهود لعنّاهم [، أي:" ٘٘ٔ}فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٗ)وأذللناهم"
 .(٘)المعنى: فبنمضهم" لال الفراء:" 
 .(ٙ)هم مٌثالهم"لال لتادة:" فبنمض 
 .(2)ٌعنً: فبنمضهم إلرارهم بما فً التوراة" لال مماتل:" 
فبنمض هإالء الذٌن وصفُت صفتهم من أهل الكتاب، عهودهم التً  لال الطبري:أي:" 

 .(1)عاهدوا هللا أن ٌعملوا بما فً التوراة"
 .(5)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ونمضهم المٌثاق أنه أخذ علٌهم أن ٌبٌنوا صفة النبً  لال المرطبً:" 

                                                             
 .ٕٓ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 . .ٔٗ٘/ٔ(انظر: النكت والعٌون:ٕ)
 .ٕٖٙ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٔ، والتفسٌر المٌسر:5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٔمعانً المرآن: (٘)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٖٙ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .1/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
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، أن هللا عز وجل أخذ علٌهم المٌثاق فً أن «نمضهم مٌثالهم»لال الزجاج:" وتؤوٌل   
ُ ِمٌثَاَق الَِّذٌَن  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌبٌنوا ما أنزل علٌهم من ذكر النبً  وؼٌره، لال هللا عز وجل: }َوإِْذ أََخذَ َّللاَّ

ٌِّنُنَّهُ ِللنَّاِس َواَل تَْكتُُمونَهُ فَنَبَذُوهُ َوَراَء ظُُهوِرِهْم{ ]آل عمران : أُوتُوا اْلِكتَاَب   .(ٔ)["12ٔلَتُبَ
ِ{ ]النساء : لوله تعالى: ٌَاِت َّللاَّ بآٌات هللا الدالة على [، أي:"وبجحودهم ٘٘ٔ}َوكُْفِرِهْم بِآ

 .(ٕ)صدق رسله"
 .(ٖ)ٌعنً: اإلنجٌل والمرآن، وهم الٌهود" لال مماتل:" 
 .(ٗ)ٌعنً: بكفرهم بآٌات هللا لعنهم هللا وخذلهم" لال السمرلندي:" 
وجحودهم  بؤعبلم هللا وأدلته التً احتج بها علٌهم فً صدق أنبٌابه  لال الطبري:"ٌمول: 

 .(٘)ورسله وحمٌمة ما جاءوهم به من عنده"
 .(ٙ)لجراد والممل والضفادع والدم وٌده وعصاه"اآلٌات: الطوفان وا لال مجاهد:" 

 .(2): " وكفرهم بآٌات هللا من بعد ما تبٌنت "-رضً هللا عنه  -وفً حرؾ ابن مسعود 
{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌِْر َحّكٍ ولتلهم لؤلنبٌاء ظلًما  [، أي:"٘٘ٔ}َولَتِْلِهُم اأْلَْنبٌَِاَء بَِؽ
 .(1)واعتداًء"
 .(5)ٌعنً: وبمتلهم األنبٌاء بؽٌر جرم" لال السمرلندي:" 
ٌمول : وبمتلهم األنبٌاء بعد لٌام الحجة علٌهم بنبّوتهم، بؽٌر استحماق منهم  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)ذلن لكبٌرة أتوها ، وال خطٌبة استوجبوا المتل علٌها "
هم من كانت بنو إسرابٌل فً الٌوم تمتل ثبلثمابة نبً، ثم ٌموم سوق ل لال ابن مسعود:" 

 .(ٔٔ)آخر النهار"
: لال:" كانوا ٌمتلون األنبٌاء، وأما -رضً هللا عنه  -ذكر الماترٌدي عن ابن عباس 

فكانوا معصومٌن، لم ٌمتل رسول لط؛ أال ترى أنه لال: }إِنَّا لَنَْنُصُر  -علٌهم السبلم  -الرسل 

 .(ٗٔ)"(ٖٔ){: }إِنَُّهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُرونَ -عز وجل  -، ولال (ٕٔ)ُرسُلَنَا{
ولولهم: للوبنا علٌها أؼطٌة فبل  [، أي:"٘٘ٔ}َولَْوِلِهْم لُلُوبُنَا ؼُْلٌؾ{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(٘ٔ)تفمه ما تمول"
 .(ٙٔ)ٌعنً: ذا ؼبلؾ وال نفمه حدٌثن" لال السمرلندي:" 
ٌعنً : وبمولهم:}للوبنا ؼلؾ{، ٌعنً : ٌمولون : علٌها ِؼشاوة وأؼِطٌة  لال الطبري:" 

 .(2ٔ)عما تدعونا إلٌه ، فبل نفمَه ما تمول وال نعمله "
}ولتلهم األنبٌاء{، عرفوا أن الذي لال لهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -وذلن حٌن سمعوا من النبً لال مماتل:" 

:}للوبنا ؼلؾ{، ٌعنً: فً أكنة علٌها الؽطاء فبل تفمه وال تفهم ما تمول ٌا حك، ولالوا  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً
 .(ٔ)من كفرهم باإلنجٌل والفرلان" -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم، كراهٌة ما سمعوا من النبً

                                                             
 .2ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٕٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٓٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٖٙ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:صٕٙٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (2)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٖٖٙ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٓٔٔ/ٗ(:ص2ٕٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 [.ٔ٘]سورة ؼافر : (ٕٔ)
 [.2ٕٔ]سورة الصافات : (ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٙٔ)
 .ٖٖٙ/5تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٕ)إنما سمً الملب لتملبه" لال ابن عباس:" 
 [، وجوه:٘٘ٔ]النساء : }َولَْوِلِهْم لُلُوبُنَا ؼُْلٌؾ{ لوله تعالى:وفً تفسٌر  

أحدها : أنها فً ؼطاء ومحجوبة عن فهم اإلعجاز ودالبل التصدٌك، وهذا لول ابن عباس فً 
، ولتادة فً (ٙ)، والسدي(٘)، وعكرمة(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)مجاهدرواٌة علً بن ابً طلحة، و

 .(1)وهو بعض البصرٌٌن، (2)رواٌة معمر
ومملوءة علما، النحتاج إلى علم دمحم وال ؼٌره. وهذا لول ابن والثانً : ٌعنً: أنها أوعٌة للعلم 

 .(ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)، وعطاء الخرسانً(ٓٔ)، وعطٌة العوفً(5)عباس
ً ، وعلى التؤوٌل الثانً  لال الماوردي:"فٌكون ذلن منهم على التؤوٌل األول إعراضا

 .(ٖٔ)إبطاالً"
 .(٘ٔ)ولتادة فً رواٌة ابن أبً عروبة، (ٗٔ)أنها ال تفمه. وهذا لول أبً العالٌةوالثالث: 

 .(ٙٔ)أوعٌة للمنكر. وهذا لول عطٌةوالرابع: أنها 
 .(2ٔ)والخامس: أنها لم تختن. وهذا لول الحسن

 .(1ٔ)علٌها طابع. وهذا لول عكرمةوالسادس: أن 
 .(5ٔ)والسابع: أنها أوعٌة للخٌر. وهذا لول عوؾ

 .(ٕٓ)، بضم البلم«ؼلؾ»ولرأ بعضهم: 
ٌَْها بِكُْفِرِهْم{ ]النساء : لوله تعالى:  ُ َعلَ بل طمس هللا علٌها بسبب  [، أي:"٘٘ٔ}َبْل َطبََع َّللاَّ
 .(ٕٔ)كفرهم"

 .(ٕٕ)}بل طبع هللا{، ٌعنً:ختم هللا"لال أبو مالن:" 
 .(ٖٕ)لال السمرلندي:" ٌعنً: ختم هللا على للوبهم بكفرهم" 

ؾ{، لال: لالوا: للوبنا أوعٌة لال عوؾ: "بلؽنً فً لول هللا تعالى: }ولالوا للوبنا ؼل

 .(ٕٗ)للخٌر، فؤكذبهم هللا ولال:}بل طبع هللا علٌها بكفرهم فبل ٌإمنون إال للٌبل{"
لال لتادة:" لما بدل الموم أمر هللا ولتلوا رسله وكفروا بكتابه ونمضوا المٌثاق الذي 

 .(ٔ)علٌهم، طبع هللا على للوبهم حٌن فعلوا ذلن"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕانظرن معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٗ٘/ٔالنكت والعٌون:(ٖٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٖٕٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٕٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم (٘ٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .1ٓٔٔ/ٗ(:ص2ٕٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٓ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٓٔٔ/ٗ(:صٕٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٕ)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٖٕ)
 .5ٓٔٔ/ٗ(:ص2ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٗ)
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َها بُِكْفِرِهْم{ ]النساء : لوله تعالى:وفً تفسٌر   ٌْ ُ َعلَ  [، وجهان:٘٘ٔ}بَْل َطبََع َّللاَّ
أحدهما : أنه جعل فٌها عبلمة تدل المبلبكة على كفرهم كعبلمة المطبوع ، وهو لول بعض 

 .(ٕ)البصرٌٌن
جعل هللا الثانً : ذمهم بؤن للوبهم كالمطبوع علٌها التً ال تفهم أبداً وال تطٌع مرشداً، إذ 

 .(ٖ)وهذا لول الزجاج مجازاتهم على كفرهم أن طبع على للوبهم.
ٌَْها بِكُْفِرِهْم{لال الزمخشري: لوله: "  ُ َعلَ رد وإنكار لمولهم )للوبنا ؼلؾ(  ،}َبْل َطبََع َّللاَّ

فكان متعلما به، وذلن أنهم أرادوا بمولهم: }للوبنا ؼلؾ{ أن هللا خلك للوبنا ؼلفا، أى فً أكنة ال 
ْحَمُن ٌتوصل إ لٌها شًء من الذكر والموعظة، كما حكى هللا عن المشركٌن ولالوا: } لَْو َشاَء الرَّ

[... ، فمٌل لهم: بل خذلها هللا ومنعها األلطاؾ بسبب كفرهم، َٕٓما َعبَْدنَاهُْم{ ]الزخرؾ : 
 .(ٗ)فصارت كالمطبوع علٌها، ال أن تخلك ؼلفا ؼٌر لابلة للذكر وال متمكنة من لبوله"

فبل ٌإمنون إال إٌماًنا للٌبل ال [، أي:" ٘٘ٔ}فَبَل ٌُْإِمنُوَن إِالَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : وله تعالى:ل 
 .(٘)ٌنفعهم"

 .(ٙ)لال السمرلندي:" أي" ال ٌإمنون إال للٌل منهم" 
 .(2)كعبد هللا بن سبلم وأصحابه" لال النسفً:" 
 .(1)أي: إال إٌمانا للٌبل، أي: ببعض األنبٌاء، وذلن ؼٌر نافع لهم" لال المرطبً:" 
 [، ثبلثة وجوه:٘٘ٔ}فَبَل ٌُْإِمنُوَن إِالَّ لَِلٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:وفً  

 .(5)أحدها : أن الملٌل منهم ٌإمن باهلل. وهذا لول لتادة
 .(ٓٔ)ون جمٌعهمالثانً : ال ٌإمنون إال بملٌل، وهو إٌمانهم ببعض األنبٌاء د

 .(ٔٔ)ٌمول: ما ألل ما ٌإمنون، فإنهم ال ٌإمنون البتة" والثالث: ولال مماتل:"
 الفوائد:

 بٌان جرابم الٌهود.-ٔ
 نمضهم العهود والمواثٌك وخاصة عهدهم بالعمل بها فً التوراة.-ٕ
وكذبهم هللا لولهم للوبنا ؼلؾ حتى ال ٌمبلوا دعوة اإلسبلم، وما أراد الرسول إعبلمهم به -ٖ

تعالى فً هذه الدعوى، وأخبر أن ال أؼطٌة على للوبهم، ولكن طبع هللا تعالى علٌها بسبب 
ذنوبهم فران علٌها الران فمنعها من لبول الحك اعتماداً ولوالً وعمبلً، هذا ما تضمنته اآلٌة 

مٌم صلة واألصل، فبنمضهم، األولى، وهً لوله تعالى: }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم{ والباء سببٌة وال
أي: بسبب نمضهم وكفرهم بآٌات هللا ولتلهم األنبٌاء بؽٌر حك ولولهم للوبنا ؼلؾ بل طبع هللا 

علٌها بكفرهم. }فَبل ٌُْإِمنُوَن إِال لَِلٌبلً{ أي: إٌماناً للٌبلً؛ كئلٌمانهم بموسى وهارون والتوراة 
 .والزبور مثبلً 

   

                                                                                                                                                                               
 .5ٓٔٔ/ٗ(:ص1ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .1ٙ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .1/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٗ٘/ٔانظر: بحر العلووووم: (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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 المرآن
ا )}َوبِكُْفِرِهْم َولَ   [ٙ٘ٔ({ ]النساء : ْٙ٘ٔوِلِهْم َعلَى َمْرٌََم بُْهتَاناا َعِظٌما

 التفسٌر:
 وكذلن لعنَّاهم بسبب كفرهم وافترابهم على مرٌم بما نسبوه إلٌها من الزنى، وهً برٌبة منه.

 سبب النزول:
لال السمرلندي:" ثم لال تعالى: }وبكفرهم ولولهم على مرٌم بهتانا عظٌما{، وذلن أن 

كانت متعبدة هلل تعالى ناسكة، اصطفاها هللا تعالى بولد بؽٌر أب، فعٌرها الٌهود واتهموها مرٌم 
ولذفوها بٌوسؾ بن ماثان، وكان ٌوسؾ خادم بٌت الممدس وٌمال: كان ابن عمها، فؤنزل هللا 

 .(ٔ)تعالى إكذابا لمولهم وبٌن بهتانهم فمال: }وبكفرهم ولولهم على مرٌم بهتانا عظٌما{"
 .(ٕ)وكذلن لعنَّاهم بسبب كفرهم" [، أي:"ٙ٘ٔ}َوبِكُْفِرِهْم{ ]النساء : تعالى:لوله  
 .(ٖ)ٌعنً: لعنهم هللا وخذلهم بذلن" لال السمرلندي:" 
بعٌسى علٌه الصبلة والسبلم، وهو معطوؾ على بكفرهم ألنه من  لال البٌضاوي:ٌعنً:" 

موع هذا وما عطؾ علٌه على أسباب الطبع، أو على لوله: فبما نمضهم وٌجوز أن ٌعطؾ مج
مجموع ما لبله وٌكون تكرٌر ذكر الكفر إٌذانا بتكرر كفرهم، فإنهم كفروا بموسى ثم بعٌسى ثم 

 .(ٗ)بدمحم علٌهم الصبلة والسبلم"
وافترابهم على  [، أي:"ٙ٘ٔ}َولَْوِلِهْم َعلَى َمْرٌََم بُْهتَانًا َعِظًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(٘)لٌها من الزنى، وهً برٌبة منه"مرٌم بما نسبوه إ
 .(ٙ)ٌعنً : أنهم رموها بالزنا"لال ابن عباس:" 
 .(2)حٌن لذفوها بالزنا" لال السدي:" 
 .(1)"لال جوبٌر:" لالوا: زنت 

 .(5)ٌعنً: نسبتها إلى الزنا" لال البٌضاوي:" 
، «البهتان العظٌم»ٌعنً : بفرٌتهم علٌها ، ورمٌهم إٌاها بالزنا ، وهو  لال الطبري:" 

ألنهم رموها بذلن ، وهً مما رموها به بؽٌر ثََبٍت وال برهان برٌبة ، فبهتوها بالباطل من 
 .(ٓٔ)المول"

بٌوسؾ بن ماثان بالزنا وكان  -علٌها السبلم -وذلن أن الٌهود لذفوا مرٌم لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ان لد خطبها، ومرٌم ابنة عمران بن ماثان"ابن عمها وك

 لعنها -البهتان: الكذب الذي ٌحٌر من شذته وعظمه، وذلن أن إلٌهود  لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)رمت مرٌم، وهً صفوة هللا على نساء العالمٌن، بؤمر عظٌم" -هللا 

 الفوائد:
ِه كفرهم بآٌات هللا والمنزلة على عبد هللا عٌسى ورسوله والمنزلة  -ٔ ٌْ على دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ

 َوَسلََّم.
لولهم على مرٌم بهتاناً عظٌماً حٌث رموها بالفاحشة، ولالوا عٌسى ابن مرٌم ابن زنى  -ٕ

 .لعنهم هللا
                                                             

 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٙ/5(:ص22ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٙ/5(:ص222ٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٙ/5(:ص221ٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .ٖٙٙ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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 المرآن
ِ َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَ  ِكْن شُبِّهَ لَُهْم }َولَْوِلِهْم إِن ا لَتَْلنَا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َرسُوَل ّللا 
({ 1ٌَِ٘ٔمٌناا )َوإِن  ال ِذٌَن اْختَلَفُوا فٌِِه لَِفً َشّنٍ ِمْنهُ َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِل  اتِّبَاَع الظ ّنِ َوَما لَتَلُوهُ 

 [1٘ٔ]النساء : 

 التفسٌر:
رسول هللا، وما  : إنا لتلنا المسٌح عٌسى بن مرٌم-على سبٌل التهكم واالستهزاء-وبسبب لولهم 

لتلوا عٌسى وما صلبوه، بل صلبوا رجبل شبًٌها به ظنًّا منهم أنه عٌسى. ومن ادَّعى لَتْلَهُ من 
ٌَْرة، ال ِعْلَم لدٌهم إال اتباع  الٌهود، ومن أسلمه إلٌهم من النصارى، كلهم والعون فً شن وَح

 الظن، وما لتلوه متٌمنٌن بل شاكٌن متوهمٌن.
ِ{ ]النساء : }َولَوْ لوله تعالى:   [، أي:"2ِ٘ٔلِهْم إِنَّا لَتَْلنَا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َرُسوَل َّللاَّ

 . (ٔ): إنا لتلنا المسٌح عٌسى بن مرٌم رسول هللا"-على سبٌل التهكم واالستهزاء-وبسبب لولهم 
باب  لال ابن كثٌر:" أي: هذا الذي ٌدعً لنفسه هذا المنصب: لتلناه. وهذا منهم من 

ْكُر إِنََّن لََمْجنُوٌن { ]الحجر :  ٌِْه الذِّ ٌَا أٌََُّها الَِّذي نزَل َعلَ التهكم واالستهزاء ، كمول المشركٌن:} 
ٙ"](ٕ). 

أولبن أعداء هللا ابتهروا بمتل نبً هللا عٌسى، وزعموا أنهم لتلوه  لال لتادة:" 
 .(ٖ)وصلبوه"
ِ{ ]النساء    :(ٗ)[، لوالن2٘ٔ: وفً لوله تعالى:} َرسُوَل َّللاَّ

 أحدهما : أنه من لول الٌهود ،بمعنى رسول هللا فً زعمه .
والثانً : أنه من لول هللا تعالى ال على وجه اإلخبار عنهم ، وتمدٌره : الذي هو رسولً. وهذا 

 .(٘)لول مماتل

وما لتلوا  [، أي:"2٘ٔ}َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصَلبُوهُ َولَِكْن شُبِّهَ لَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)عٌسى وال صلبوه ولكن لتلوا وصلبوا من أُلمً علٌه َشبَههُ"

 .(2)أي : رأوا شبهه فظنوه إٌاه" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)صلبوا رجبل ؼٌر عٌسى ٌحسبونه إٌاه" لال مجاهد:" 

راجع إلٌكم لبل إن عٌسى لم ٌمت وإنه »للٌهود: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن الحسن لال: "لال رسول هللا 
 .(5)«"ٌوم المٌامة

 وفٌمن ألمً علٌه شبهه لوالن:
، (ٓٔ)أحدهما: أنه بعض من أراد لتله من الٌهود. وهذا لول ابن عباس فً رواٌة أبً صالح

 . (ٕٔ)، وأبً سلٌمان(ٔٔ)مماتل
لد جعله]أي: الشبٌه الممتول[ على صورة عٌسى  -عز وجل -وكان هللا لال مماتل:" 

لممتول لطم عٌسى، ولال لعٌسى حٌن لطمه: أتكذب على هللا حٌن تزعم أنن فمتلوه، وكان ا
رسوله. فلما أخذه الٌهود لٌمتلوه لال للٌهود: لست بعٌسى أنا فبلن، واسمه ٌهوذا فكذبوه، ولالوا 

                                                             
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٔٔٔ-5ٓٔٔ/ٗ(:صٖٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٓٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٔٔٔ/ٗ(:صٖٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٔٔٔ/ٗ(:صٕٖٕٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٗٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٗٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)
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 -تعالى ذكره -فؤلمى هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -له: أنت عٌسى، وكانت الٌهود جعلت الممتول رلٌبا على عٌسى
 .(ٔ)شبهه على الرلٌب فمتلوه"

لال دمحم بن مروان: "وٌمال أن هللا وضع فً شبه من عٌسى على وجه ططٌانوس ولم  
ٌلك علٌه شبه جسده وخلمه، فلما لتلوه نظروا إلٌه، فمالوا: إن الوجه وجه عٌسى وإنما هو 

ه إٌشوع بن ططٌانوس، ولد لٌل إن الذي شبه لعٌسى وصلب مكانه رجل إسرابٌلً وكان ٌمال ل
 .(ٕ)مدٌن"

سؤل عٌسى من كان معه فً البٌت أن ٌلمى والثانً: أنه رجل من أصحاب عٌسى، وذلن عندما 
على بعضهم َشبهه ، فانتدب لذلن رجل ، فؤلمً علٌه شبهه ، فمتل ذلن الرجل ، ورفع عٌسى ابن 

، وابن أبً (ٙ)والسدي، (٘)وهب بن منبه، و(ٗ)، ولتادة(ٖ)مرٌم علٌه السبلم. وهذا لول ابن عباس
 .(5)، وابن جرٌج(1)، وابن إسحاق(2)أبً بزة
لما أراد هللا تعالى أن ٌرفع عٌسى إلى السماء،.، فخرج على أصحابه  لال ابن عباس:" 

وفً البٌت اثنا عشر رجبل من الحوارٌٌن ٌعنً فخرج عٌسى من عٌن فً البٌت ورأسه ٌمطر 
مرة بعد أن آمن بً، لال: أٌكم ٌلمى علٌه شبهً ماء، فمال: إن منكم من ٌكفر بً اثنتً عشرة 

فٌمتل مكانً وٌكون معً فً درجتً، فمام شاب من أحدثهم سنا، فمال له: اجلس، ثم أعاد علٌهم 
فمام الشاب، أنا، فمال: أنت هو ذان فؤلمً علٌه شبه عٌسى ورفع عٌسى من روزنة فً البٌت إلى 

لشبه، فمتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم اثنتً السماء لال: وجاء الطلب من الٌهود فؤخذوا ا
عشرة مرة بعد أن آمن به، وافترلوا ثبلث فرق. فمالت فرلة: كان هللا فٌنا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء، فهإالء الٌعموبٌة. ولالت فرلة: كان فٌنا ابن ما شاء هللا ثم رفعه إلٌه، فهإالء 

رسوله ما شاء هللا ثم رفعه هللا إلٌه وهإالء النسطورٌة. ولالت فرلة: كان فٌنا عبد هللا و
المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فمتلوها، فلم ٌزل اإلسبلم طامسا حتى بعث هللا دمحما 

 .(ٓٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"
وهب بن منبه: "أُتًِ عٌسى ومعه سبعة عشر من الحوارٌٌن فً بٌت ، وأحاطوا لال  

رهم هللا كلهم على صورة عٌسى ، فمالوا لهم : سحرتمونا! لتبرزّن لنا بهم. فلما دخلوا علٌهم صوَّ 
عٌسى أو لنمتلنكم جمٌعًا! فمال عٌسى ألصحابه : من ٌشتري نفسه منكم الٌوم بالجنة ؟ فمال رجل 
منهم : أنا! فخرج إلٌهم ، فمال : أنا عٌسى ولد صّوره هللا على صورة عٌسى ، فؤخذوه فمتلوه 

شُبِّه لهم ، وظنوا أنهم لد لتلوا عٌسى ، وظنت النصارى مثل ذلن أنه عٌسى ،  وصلبوه. فمن ثَمَّ 
 .(ٔٔ)ورفع هللا عٌسى من ٌومه ذلن"

إن عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم لما أعلمه هللا أنه  وروي عن وهب بن منبه أٌضا:" 
خارج من الدنٌا ، جزع من الموت وشكَّ علٌه ، فدعا الحوارٌٌِّن فصنع لهم طعاًما ،  فمال : 
احضرونً اللٌلة ، فإن لً إلٌكم حاجة. فلما اجتمعوا إلٌه من اللٌل ، عشَّاهم ولام ٌخدمهم. فلما 

بهم بٌده ، وٌمسح أٌدٌهم بثٌابه ، فتعاظموا ذلن فرؼوا من الطعام أخذ ٌؽسل أٌدٌه م وٌوّضِ
وه ، حتى  وتكارهوه ، فمال : أال َمن ردَّ علً شٌبًا اللٌلة مما أصنع ، فلٌس منً وال أنا منه! فؤلرُّ
ا ما صنعت بكم اللٌلة ، مما خدمتكم على الطعام وؼسلت أٌدٌكم بٌدي ،  إذا فرغ من ذلن لال : أمَّ

                                                             
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٓٔٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٕ)
 وهذا إسناد صحٌح إلى ابن عباس". :"ٓ٘ٗ/ٕ. لال ابن كثٌر:ٓٔٔٔ/ٗ(:صٖٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٖٓ/5(:ص21ٕٓٔو)(، 21ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٙ/5(:ص225ٓٔانر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٔ/5(:ص21ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٔ/5(:ص21ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖٖ-2ٖٔ/5(:ص21٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٖ/5(:ص21ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 وهذا إسناد صحٌح إلى ابن عباس". :"ٓ٘ٗ/ٕ. لال ابن كثٌر:ٓٔٔٔ/ٗ(:صٖٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .1ٖٙ/5(:225ٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ة ، فإنكم ترون أنًّ خٌركم ، فبل ٌتعظَّم بعضكم على بعض ، ولٌبذل بعضكم فلٌكن لكم بً أسو
لبعض نفسه ، كما بذلت نفسً لكم. وأما حاجتً التً استعنتكم علٌها ، فتدعون لً هللا 
ر أجلً. فلما نََصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن ٌجتهدوا ، أخذهم  وتجتهدون فً الدعاء : أن ٌإّخِ

ٌعوا دعاًء. فجعل ٌولظهم وٌمول : سبحان هللا! ما تصبرون لً لٌلة واحدة النوم حتى لم ٌستط
تعٌنونً فٌها! لالوا : وهللا ما ندري ما لنا! لمد كنا نسمر فنكثر السََّمر ، وما نطٌك اللٌلة سمًرا ، 

و وما نرٌد دعاء إال حٌل بٌننا وبٌنه! فمال : ٌُْذَهب بالراعً وتتفرق الؽنم! وجعل ٌؤتً بكبلم نح
هذا ٌنعَى به نفسه. ثم لال : الحكَّ ، لٌكفرنَّ بً أحدكم لبل أن ٌصٌح الدٌن ثبلث مرات ، 
ولٌبٌعّنًِ أحدكم بدراهم ٌسٌرة ، ولٌؤكلن ثمنً! فخرجوا فتفرلوا ،  وكانت الٌهود تطلبه ، فؤخذوا 

وه ، ثم شمعون أحد الحوارٌٌن ، فمالوا : هذا من أصحابه! فجحد ولال : ما أنا بصاحبه! فترك
أخذه آخرون فجحد كذلن. ثم سمع صوت دٌن فبكى وأحزنه ، فلما أصبح أتى أحُد الحوارٌٌن 
إلى الٌهود فمال : ما تجعلون لً إن دللتكم على المسٌح ؟ فجعلوا له ثبلثٌن درهًما ، فؤخذها 

جعلوا ودلَّهم علٌه. وكان شبِّه علٌهم لبل ذلن ، فؤخذوه فاستوثموا منه ، وربطوه بالحبل ، ف
ٌمودونه وٌمولون له : أنت كنت تحًٌ الموتى ، وتنتهر الشٌطان ، وتبرئ المجنون ، أفبل تنّجً 
نفسن من هذا الحبل ؟! وٌبصمون علٌه ، وٌلمون علٌه الشون ، حتى أتوا به الخشبة التً أرادوا 

 أن ٌصلبوه علٌها ، فرفعه هللا إلٌه ، وصلبوا ما شبِّه لهم ، فمكث سبعًا.
ه والمرأة التً كان ٌداوٌها عٌسى فؤبرأها هللا من الجنون ، جاءتا تبكٌان حٌث  ثم إنّ  أمَّ

المصلوب ، فجاءهما عٌسى فمال : عبلم تبكٌان ؟ لالتا : علٌن! فمال : إنً لد رفعنً هللا إلٌه ، 
كذا. ولم ٌصبنً إال خٌر ، وإن هذا شًء شبِّه لهم ، فؤُْمَرا الحوارٌٌن أن ٌلمونً إلى مكان كذا و

فلموه إلى ذلن المكان أحد عشر. وفمَد الذي كان باعه ودلَّ علٌه الٌهود ،  فسؤل عنه أصحابه ، 
فمالوا : إنه ندم على ما صنع ، فاختنك ولتل نفسه. فمال : لو تاَب لتاَب هللا علٌه! ثم سؤلهم عن 

ث  ؼبلم ٌتبعهم ٌمال له : ٌَُحنَّى  فمال : هو معكم ، فانطلموا ، فإنه سٌصبح كّل إنسان منكم ٌحّدِ
 .(ٔ)بلؽة لوم ، فلٌنِذْرهم َوْلٌدعهم "

أنه لما  -علٌهم لعابن هللا وسخطه وؼضبه وعمابه  -لال ابن كثٌر:"وكان من خبر الٌهود 
بعث هللا عٌسى ابن مرٌم بالبٌنات والهدى ، حسدوه على ما آتاه هللا من النبوة والمعجزات 

ألكمه واألبرص وٌحًٌ الموتى بإذن هللا ، وٌصور من الطٌن الباهرات ، التً كان ٌبرئ بها ا
طابًرا ثم ٌنفخ فٌه فٌكون طابًرا ٌشاَهُد طٌرانه بإذن هللا ، عز وجل ، إلى ؼٌر ذلن من 
المعجزات التً أكرمه هللا بها وأجراها على ٌدٌه ، ومع هذا كذبوه وخالفوه ، وَسعَْوا فً أذاه 

 عٌسى ، علٌه السبلم ، ال ٌساكنهم فً بلدة ، بل ٌكثر السٌاحة بكل ما أمكنهم ، حتى جعل نبً هللا
وكان  -هو وأمه ، علٌهما السبلم ، ثم لم ٌمنعهم ذلن حتى سعوا إلى ملن دمشك فً ذلن الزمان 

وأنهوا إلٌه : أن ببٌت  -رجبل مشرًكا من عبدة الكواكب ، وكان ٌمال ألهل ملته : الٌونان 
ضلهم وٌفسد على الملن رعاٌاه. فؽضب الملن من هذا ، وكتب إلى الممدس رجبل ٌفتن الناس وٌ

ناببه بالمدس أن ٌحتاط على هذا المذكور ، وأن ٌصلبه وٌضع الشون على رأسه ، وٌكؾ أذاه 
على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل ُمتَوّلًِ بٌت الممدس  ذلن ، وذهب هو وطابفة من الٌهود 

ه السبلم ، وهو فً جماعة من أصحابه ، اثنا عشر أو ثبلثة إلى المنزل الذي فٌه عٌسى ، علٌ
وكان ذلن ٌوم الجمعة بعد العصر لٌلة السبت ، فحصروه  -ولٌل : سبعة عشر نفًرا  -عشر 

هنالن. فلما أحس بهم وأنه ال محالة من دخولهم علٌه ، أو خروجه علٌهم لال ألصحابه : أٌكم 
ة ؟ فانتََدب لذلن شاب منهم ، فكؤنه استصؽره عن ذلن ، ٌُْلمَى علٌه شبهً ، وهو رفٌمً فً الجن

وألمى هللاُ علٌه شبه  -فمال : أنت هو  -فؤعادها ثانٌة وثالثة وكل ذلن ال ٌَْنتَدُب إال ذلن الشاب 
عٌسى ، حتى كؤنه هو ، وفُتَحت َرْوَزنَة من سمؾ البٌت ، وأخذت عٌسى علٌه السبلم ِسنةٌ من 

ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّن  النوم ، فرفع إلى السماء  ُ وهو كذلن ، كما لال هللا تعالى : } إِْذ لَاَل َّللاَّ
ُرَن ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا{ اآلٌة ]آل عمران :  ًَّ َوُمَطّهِ فلما رفع خرج أولبن النفر ، [َ٘٘وَرافِعَُن إِلَ

                                                             
 2ٖٓ-1ٖٙ/5(:21ٓٓٔأخرجه الطبري)(ٔ)
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، ووضعوا الشون على فلما رأى أولبن ذلن الشاب ظنوا أنه عٌسى ، فؤخذوه فً اللٌل وصلبوه 
رأسه ، فؤظهر الٌهود أنهم سعوا فً صلبه وتبجحوا بذلن ، وسلم لهم طوابؾ من النصارى ذلن 
لجهلهم وللة عملهم ، ما عدا من كان فً البٌت مع المسٌح ، فإنهم شاهدوا رفعه ، وأما البالون 

ا أن مرٌم جلست فإنهم ظنوا كما ظن الٌهود أن المصلوب هو المسٌح  ابن مرٌم ، حتى ذكرو
 تحت ذلن المصلوب وبكت ، وٌمال : إنه خاطبها ، وهللا أعلم.

وهذا كله من امتحان هللا عباده ؛ لما له فً ذلن من الحكمة البالؽة ، ولد أوضح  هللا 
األمر وجبله وبٌنه وأظهره فً المرآن العظٌم ، الذي أنزله على رسوله الكرٌم ، المإٌد 

وهو أصدق المابلٌن ، ورب العالمٌن ،  -البل الواضحات ، فمال تعالى بالمعجزات والبٌنات والد
المطلع على السرابر والضمابر ، الذي ٌعلم السر فً السموات واألرض ، العالم بما كان وما 

 .(ٔ): } َوَما لَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن شُبَِّه لَُهْم {" -ٌكون ، وما لم ٌكن لو كان كٌؾ  ٌكون 
وإِن الذٌن  [، أي:"2٘ٔ}َوإِنَّ الَِّذٌَن اْختََلفُوا فٌِِه لَِفً َشّنٍ ِمْنهُ{ ]النساء : ه تعالى:لول 

 .(ٕ)اختلفوا فً شؤن عٌسى لفً شن من لتله"
ٌعنً بذلن : من ادعى لتله من الٌهود ، ومن َسلَّمه من جهال النصارى  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"، كلهم فً شن من ذلن وحٌرة وضبلل وسُعُر
  .(ٗ)أي: حٌن اختلفوا فً العدة من أصحابه" لال دمحم بن إسحاق:" 

[، 2٘ٔ}َوإِنَّ الَِّذٌَن اْختَلَفُوا فٌِِه لَِفً َشّنٍ ِمْنهُ{ ]النساء : فً لوله تعالى:« المختلفٌن»وفً 
 لوالن:

 لوالن: « فٌه»المول األول: أنهم الٌهود، فعلى هذا فً هاء 
لتله، فاختلفوا هل لتلوه أم ال؟ وفً سبب اختبلفهم فً ذلن ثبلثة أحدهما: أنها كناٌة عن 

 : (٘)ألوال

أحدها: أنهم لما لتلوا الشخص المشبه كان الشبه لد ألمً على وجهه دون جسده، فمالوا: 
 .(ٙ)الوجه وجه عٌسى، والجسد جسد ؼٌره، ذكره ابن السابب

وإن كان هذا صاحبنا، فؤٌن والثانً: أنهم لالوا: إن كان هذا عٌسى، فؤٌن صاحبنا؟ 
 .(1)، والكلبً(2)عٌسى؟ ٌعنون الذي دخل فً طلبه، هذا لول السدي

والثالث: أن ختبلفهم فٌه: فالٌهود لالت: نحن لتلناه وصلبناه. ولالت طابفة من النصارى: بل نحن 
لٌه[ ولال لتلناه، ولالت طابفة منهم: ما لتلوه هإالء وال هإالء بل رفعه هللا إلٌه ]ونحن ننظر إ

الذٌن لما لتل ططٌانوس: ألم تروا إنه لتل وصلب فهذا اختبلفهم وشكهم. وهذا لول الكلبً 
 .(5)أٌضا

كناٌة عن عٌسى، واختبلفهم فٌه لول بعضهم: هو ولد زنى، ولول « الهاء»والثانً: أن  
 بعضهم، هو ساحر.

 : (ٓٔ)لوالن« فٌه»والمول الثانً: أن المختلفٌن النصارى، فعلى هذا فً هاء 
 أحدهما: أنها ترجع إلى لتله، هل لتل أم ال؟ 

 والثانً: أنها ترجع إلٌه، هل هو إله أم ال؟

                                                             
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٔٔٔ/ٗ(:صٖٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 5٘ٗ/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:(٘)
 .5٘ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
}وما لتلوه ٌمٌنًا{، وما لتلوا أمره ٌمٌنًا أن :"22ٖ/5(:ص25ٕٓٔ، وأخرج الطبري)ٓٔٗ/ٖانظر: الكشؾ والبٌان: (2)

 الرجل هو عٌسى ، }بل رفعه هللا إلٌه{ " .
 .2ٕٔ/ٔانظر: بحر العلوم: (1)
 .ٓٔٗ/ٖانظر: الكشؾ والبٌان: (5)
 .5٘ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
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 :(ٔ)[، لوالن2٘ٔلَِفً َشّنٍ ِمْنهُ{ ]النساء : وفً الهاء  فً لوله تعالى:}
 أحدهما: أنها ترجع إلى لتله. 

 ، أم هو ساحر؟(ٕ)والثانً: إلى نفسه، هل هو إله، أم لؽٌر رشدة 
{ ]النساء : لوله تعالى:  ّنِ ال ِعْلَم لدٌهم إال  [، أي:"2٘ٔ}َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّبَاَع الظَّ

 .(ٖ)اتباع الظن"
 .(ٗ)ما استٌمنته أنفسهم، ولكن ظنا منهم" لال الحسن:" 
 .(٘)أي: ما استٌمنوا بمتله إال اتباع الظن" لال دمحم بن إسحاق:" 
ٌَِمًٌنا{ ]النساء : }وَ لوله تعالى:  وما لتلوه متٌمنٌن أنه هو ، بل  [، أي:"2َ٘ٔما لَتَلُوهُ 

 .(ٙ)شاكٌن متوهمٌن"
 .(2)ٌعنً: لم ٌمتلوا ظنهم ٌمٌنا" لال ابن عباس:"

 .(1)وما لتلوه ٌمٌنا عندهم علمهم" لال دمحم بن إسحاق:"
هذا الذي اتبعوه فً الممتول الذي لتلوه وهم ٌحسبونه  -ٌمول : وما لتلوا  لال الطبري:"

 .(5)ٌمٌنًا أنه عٌسى وال أنه ؼٌره ، ولكنهم كانوا منه على ظّن وشبهٍة" -عٌسى 
 [، أربعة وجوه:2٘ٔ}َوَما لَتَلُوهُ ٌَِمٌنًا{ ]النساء : لوله تعالى:وفً  
 .(ٔٔ)، وجوٌبر(ٓٔ)ل: ما لتلته علماً ، وهذا لول ابن عباسكمول الماب ما لتلوا ظنهم ٌمٌنا،ًأحدها : 

ما لتلوا العلم به ٌمٌنا، تمول: لتلته ٌمٌنا، ولتلته علما للرأي والحدٌث. هذا لول  والثانً :
 . (ٖٔ)، وابن لتٌبة(ٕٔ)الفراء

لال ابن لتٌبة: "ٌعنً: العلم، لم ٌتحمّموه وٌستٌمنوه، وأصل ذلن أن المتل للشًء ٌكون 
واستعبلء وؼلبة. ٌمول: فلم ٌكن علمهم بمتل المسٌح علما أحٌط به، إنما كان ظنّا، لوله  عن لهر

ْمنا ُكلَّ ِذي ظُفٍُر ]األنعام:  [، أي: كّل ذي مخلب من الطٌر، ٙٗٔسبحانه: َوَعلَى الَِّذٌَن هاُدوا َحرَّ

  .(ٗٔ)وكّل ذي حافر من الّدواب كذلن لال المفّسرون"
 .(٘ٔ)ه ٌمٌناً أن الرجل هو المسٌح أو ؼٌره ، وهذا لول السديوالثالث: وما لتلوا أمر

 .(ٙٔ)والرابع : وما لتلوه حماً ، وهو لول الحسن
مإخر فً المعنى، فالتمدٌر: وما لتلوه، بل رفعه هللا إلٌه « الٌمٌن"»ولال ابن األنباري:  

 .(2ٔ)ٌمٌنا"
 الفوائد:

 .عهود متباٌنةلتلهم األنبٌاء؛ كزكرٌا وٌحً وؼٌرهم وهو كثٌر فً -ٔ
بطبلن اعتماد النصارى فً أن عٌسى صلب ولتل، أما الٌهود فإنهم وإن لم ٌمتلوا عٌسى فهم  -ٕ

 مإاخذون على لصدهم حٌث صلبوا ولتلوا من ظنوه أنه عٌسى علٌه السبلم.
                                                             

 .5٘ٗ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .وهو لرشدة، وهو نمٌض زنٌة. هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحٌح« : اللسان»فً (ٕ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٔٔٔٔ/ٗ(:ص1ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔٔٔٔ/ٗ(:ص5ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔٔٔٔ/ٗ(:صٕٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٖ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .22ٖ/5(:ص25ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .22ٖ/5(:ص25ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٔرآن:انظر: معانً الم (ٕٔ)
 .51انظر: تاوٌل مشكل المرآن: (ٖٔ)
 .51تؤوٌل مشكل المرآن: (ٗٔ)
 .22ٖ/5(:ص25ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5٘ٗ/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٗ٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٔٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٕٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٙٔ)
 .5٘ٗ/ٔزاد المسٌر: (2ٔ)
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 المرآن
ا ) ا َحِكٌما ُ َعِزٌزا ٌِْه َوَكاَن ّللا  ُ إِلَ  [1٘ٔ({ ]النساء : 1٘ٔ}بَْل َرفَعَهُ ّللا 

 التفسٌر:
بل رفع هللا عٌسى إلٌه ببدنه وروحه حًٌّا، وطهَّره من الذٌن كفروا. وكان هللا عزًٌزا فً ملكه، 

 حكًٌما فً تدبٌره ولضابه.
ِه{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌْ ُ إِلَ بل رفع هللا عٌسى إلٌه ببدنه  [، أي:"1٘ٔ}بَْل َرفَعَهُ َّللاَّ

 .(ٔ)وروحه حًٌّا"
ٌعنً : بل رفع هللا المسٌح إلٌه. ٌمول : لم ٌمتلوه ولم ٌصلبوه ، ولكن هللا  لال الطبري:" 

 .(ٕ)رفعه إلٌه فطهَّره من الذٌن كفروا"
 .(ٖ)رفع هللا إلٌه عٌسى حٌا" لال مجاهد:" 
زرعة الشٌبانً:" أن عٌسى بن مرٌم رفع من جبل طور زٌتا، لال: بعث هللا عن أبً  

 .(ٗ)عه هللا إلى السماء"رٌحا فخفمت به حتى هرول، ثم رف
، لال: ثبلثة وثبلثٌن سنة، وهو الذي رفع علٌه (٘)}َحتَّى إِذَا بََلَػ أَشُدَّهُ{ لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)"-علٌه السبلم-عٌسى بن مرٌم 
ِه{ ]النساء : لوله تعالى:وفً تفسٌر   ٌْ ُ إِلَ  [، وجهان:1٘ٔ}بَْل َرفَعَهُ َّللاَّ

ال ٌجري علٌه حكم أحد من العباد ، فصار رفعه إلى حٌث ال أحدهما : أنه رفعه إلى موضع 
 . (2)ٌجري علٌه حكم العباد رفعاً إلٌه ، وهذا لول بعض البصرٌٌن

 .(5)، ومجاهد(1)والثانً : أنه رفعه إلى السماء ، وهو لول الحسن
ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:  زًٌزا فً ملكه، وكان هللا ع [، أي:"1٘ٔ}َوَكاَن َّللاَّ

 .(ٓٔ)حكًٌما فً تدبٌره ولضابه"

أي لوٌا بالنممة من الٌهود فسلط علٌهم بطرس بن أستٌسانوس الرومً  لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)فمتل منهم ممتلة عظٌمة. }حكٌما{، حكم علٌهم باللعنة والؽضب"

ِكًٌما { أي : أي منٌع الجناب ال ٌرام جنابه ، وال ٌضام من الذ ببابه } حَ  لال ابن كثٌر:" 
فً جمٌع ما ٌمدره وٌمضٌه من األمور التً ٌخلمها وله الحكمة البالؽة ، والحجة الدامؽة ، 

 .(ٕٔ)والسلطان العظٌم ، واألمر المدٌم"
ٌعنً : ولم ٌزل هللا منتمًما من أعدابه ،  كانتمامه من الذٌن أخذتهم  لال الطبري:" 

موله : }فبما نمضهم مٌثالهم وكفرهم بآٌات هللا{، الصاعمة بظلمهم ، وكلعنه الذٌن لّص لصتهم ب
}حكًٌما{، ٌمول : ذا حكمة فً تدبٌره وتصرٌفه خلمَه فً لضابه،  ٌمول : فاحذروا أٌها السابلون 
محمًدا أن ٌنزل علٌكم كتابًا من السماء ، من حلول عموبتً بكم ، كما حل بؤوابلكم الذٌن فعلوا 

 .(ٖٔ)هم على أولٌابً"فعلكم ، فً تكذٌبهم رسلً وافتراب

                                                             
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21ٖ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٕٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٖٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 [.٘ٔ]سورة األحماؾ : (٘)
 .ٔٔٔٔ/ٗ(:صٕٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٗٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٕٕٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .21ٖ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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عن سعٌد بن جبٌر، عن ابن عباس لال: أتاه رجل فمال: أرأٌت لول هللا: }وكان هللا  
 .(ٔ)عزٌزا حكٌما{، لال ابن عباس: كذلن كان ولم ٌزل"

أما لوله: }وكان{، فإنه لم ٌزل وال ٌزال وهو األول واآلخر،  وفً رواٌة اخرى:" 
 .(ٕ)والظاهر والباطن ... ، بكل شًء علٌم"

 .(ٖ)}وكان هللا عزًٌزا حكًٌما{، لال : معنى ذلن : أنه كذلن"وفً رواٌة اخرى:" 
لال ٌهودي: إنكم تزعمون أن هللا كان عزٌزا حكٌما، فكٌؾ هو وعن ابن عباس أٌضا:" 
 .(ٗ)لال ابن عباس: إنه كان من نفسه عزٌزا حكٌما"الٌوم؟ 
 الفوائد:

 تمرٌر رفع عٌسى علٌه السبلم إلى السماء ونزوله فً آخر أٌام الدنٌا. -ٔ
 :«الحكٌم»، «العزٌز»إثبات اسمٌن من أسمابه تعالى:-ٕ

نًِ فًِ اْلِخَطاِب{ ]ص"العزة"ومعنى  :  ؛ أي: المنعة والؽلبة، ومنه لوله تعالى: }َوَعزَّ
 .(٘)؛ أي: من ؼلب استلب"من عز بز"ومن أمثال العرب: ، [؛ أي: ؼلبنً ولهرنًٖٕ

إما فعٌل بمعنى فاعل؛ أي: ذو الحكم، وهو المضاء على الشًء بؤنه كذا أو  :«الحكٌم»و
لٌس كذا، أو فعٌل بمعنى مفعل، وهو الذي ٌحكم األشٌاء وٌتمنها، ولٌل: لحكٌم ذو الحكمة، وهً 

 .(ٙ)" معرفة أفضل األشٌاء بؤفضل العلوم
لولات، فالحكٌم الموصوؾ بكمال الحكمة وبكمال الحكم بٌن المخ :«الحكٌم»وهو تعالى 

هو واسع العلم واالّطبلع على مبادئ األمور وعوالبها، واسع الحمد، تام المدرة، ؼزٌر الرحمة، 
فهو الذي ٌضع األشٌاء مواضعها، وٌنزلها منازلها البلبمة بها فً خْلمه وأمره، فبل ٌتوجه إلٌه 

 :(2)وحكمته نوعان، سإال، وال ٌمدح فً حكمته ممال
مة فً خلمه؛ فإنه خلك الخلك بالحك ومشتمبلً على الحك، وكان ؼاٌته النوع األول: الحك

والممصود به الحك، خلك المخلولات كلها بؤحسن نظام، ورتبها أكمل ترتٌب، وأعطى كل 
 .مخلوق خلمه البلبك به

لنوع الثانً: الحكمة فً شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرابع، وأنزل الكتب، وأرسل 
 .باد وٌعبدوهالرسل لٌعرفه الع

 
 المرآن

ا ) ٌِْهْم َشِهٌدا ({ 1٘ٔ}َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَا ٌِ إاِل  لٌَُْإِمنَن  بِِه لَْبَل َمْوتِِه َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَكُوُن َعلَ
 [1٘ٔ]النساء : 

 التفسٌر:
السبلم،  وإنه ال ٌبمى أحٌد من أهل الكتاب بعد نزول عٌسى آخر الزمان إال آمن به لبل موته علٌه

 شهًٌدا بتكذٌب َمن كذَّبه، وتصدٌك َمن صدَّله. -علٌه السبلم-وٌوم المٌامة ٌكون عٌسى 
وإنه ال [، أي:" 5٘ٔ}َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِالَّ َلٌُْإِمنَنَّ بِِه لَْبَل َمْوتِِه{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(1)ال آمن به لبل موته علٌه السبلم"ٌبمى أحٌد من أهل الكتاب بعد نزول عٌسى آخر الزمان إ
ٌعنً : أنه سٌدرن أناٌس من أهل الكتاب حٌن ٌبعث عٌسى ، فٌإمنون  لال ابن عباس:" 

 .(5)به }وٌوم المٌامة ٌكون علٌهم شهًٌدا{"

                                                             
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٕٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .21ٖ/5(:ص25ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٕٙٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن للنحاس: (٘)
 .2٘/ٕانظر: شرح نونٌة ابن المٌم، الهراس: (ٙ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔانظر: شرح أسماء هللا الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة: (2)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٔ/5(:ص1ٓ2ٓٔأخرجه الطبري) (5)
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المعنى: وما من الٌهود والنصارى أحد إال لٌإمنن لبل موته بعٌسى،  لال الزمخشري:" 
عنى: إذا عاٌن لبل أن تزهك روحه حٌن ال ٌنفعه إٌمانه النمطاع ولت وبؤنه عبد هللا ورسوله، ٌ

 .(ٔ)التكلٌؾ"
"ال ٌموت ٌهودي حتى ٌإمن بعٌسى ابن مرٌم. لال  وفً رواٌة عكرمة عن ابن عباس: 

 .(ٕ): وإن ُضرب بالسٌؾ ، ٌتكلم به. لال : وإن هوى ، ٌتكلم به وهو ٌَْهِوي"
[، ثبلثة 5٘ٔأَْهِل اْلِكتَاِب إِالَّ لٌَُْإِمنَنَّ بِِه لَْبَل َمْوتِِه{ ]النساء : }َوإِْن ِمْن لوله تعالى:وفً  

 ألوال:
أحدها : إال لٌإمنن بالمسٌح لبل موت المسٌح ، إذا نزل من السماء لمتل الدّجال، وهذا لول ابن 

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، ولتادة(٘)، والحسن(ٗ)، وأبً مالن(ٖ)عباس
ن بالمسٌح لبل موت الكتابً عند المعاٌنة ، فٌإمن بما أنزل هللا من الحك والثانً : إال لٌإمن

، (ٓٔ)، ومجاهد (5)، والحسن(1)وبالمسٌح عٌسى ابن مرٌم ، وهذا لول ابن عباس أٌضا
 .(٘ٔ)، وجوٌبر(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، وابن سٌرٌن(ٕٔ)-فً إحدى الرواٌات-، وعكرمة(ٔٔ)والضحان

 .(ٙٔ)لبل موت الكتابً ، وهذا لول عكرمة -ملسو هيلع هللا ىلص-والثالث : إال لٌإمنن بدمحم 
ورّجح الطبري المول االول، ولال:"وأولى األلوال بالصحة والصواب ، لول من لال:  

، وإنما للنا ذلن أولى «وإن من أهل الكتاب إال لٌإمنن بعٌسى لبل موت عٌسى»تؤوٌل ذلن : 
إه حكم لكل مإمن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص بحكم أهل اإلٌمان ، بالصواب من ؼٌره من األلوال،  ألن هللا جل ثنا

ًّ ٌإمن  فً الموارثة والصبلة علٌه، وإلحاق صؽار أوالده بحكمه فً الملة. فلو كان كل كتاب
ًّ إذا مات على ِملّته إال أوالده الصؽار ، أو البالؽون  بعٌسى لبل موته ، لوجب أن ال ٌرث الكتاب

، إن كان له ولد صؽٌر أو بالػ مسلم. وإن لم ٌكن له ولد صؽٌر وال بالٌػ منهم من أهل اإلسبلم 
مسلم ، كان مٌراثه مصروفًا حٌث ٌصرؾ مال المسلم ٌموت وال وارث له ، وأن ٌكون حكمه 

حكم المسلمٌن فً الصبلة علٌه وَؼْسله وتمبٌره، ألن من مات مإمنًا بعٌسى ، فمد مات مإمًنا 
ن أن عٌسى صلوات هللا علٌه ، جاء بتصدٌك دمحم وجمٌع المرسلٌن بدمحم وبجمٌع الرسل. وذل

صلوات هللا علٌهم ، فالمصّدق بعٌسى والمإمن به ، مصدق بدمحم وبجمٌع أنبٌاء هللا ورسله. كما 
أن المإمن بدمحم ، مإمن بعٌسى وبجمٌع أنبٌاء هللا ورسله. فؽٌر جابز أن ٌكون مإمًنا بعٌسى من 

ًبا"  .(2ٔ)كان بدمحم مكذِّ
لال ابن كثٌر:" فؤما من فسر هذه اآلٌة بؤن المعنى : أن كل كتابً ال ٌموت حتى ٌإمن 
بعٌسى أو بدمحم ، علٌهما الصبلة والسبلم فهذا هو الوالع ، وذلن أن كل أحد عند احتضاره ٌَتََجلً 

الملن ، كما له، كان جاهبل به ، فٌإمن به ، ولكن ال ٌكون ذلن إٌمانا نافعا له ، إذا كان لد شاهد 

                                                             
 .11٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٖٖ/5(:ص1ٔ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖٔ/5(:ص1ٓ2ٓٔ، و)1ٖٓ/5(:ص25٘ٓٔ(، و)25ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٓ/5(:ص25ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/5(:ص1ٓ1ٓٔ، و)1ٖٓ/5(:ص251ٓٔ(، و)252ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/5(:ص1ٓٔٓٔ)-(255ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٔ/5(:ص1ٓٙٓٔنظر: تفسٌر الطبري)ا (2)
. رواٌة سعٌد بن 1ٖٖ/5(:ص1ٔٗٓٔرواٌة علً بن ابً طلحة،  و)-1ٕٖ/5(:ص1ٓ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 . رواٌة عكرمة عنه.1ٖٗ-1ٖٖ/5(:ص1ٔٙٓٔ(، و)1ٔ٘ٓٔجبٌر عنه، و)
 .1ٖ٘/5(:ص1ٕٗٓٔ(، و)1ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/5(:ص1ٕٔٓٔ)-(1ٔٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖ٘/5(:ص1ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٗ/5(:ص1ٔ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖ٘/5(:ص1ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖ٘/5(:ص1ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٖٙ/5(:ص1ٕ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٖٙ/5(:ص1ٕ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .12ٖ-1ٖٙ/5تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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ٌَْسِت التَّْوبَةُ ِللَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدهُُم  لال تعالى فً أول هذه السورة : } َولَ
ا [ ولال تعالى : } فَلَمَّ 1ٔاْلَمْوُت لَاَل إِّنًِ تُْبُت اآلَن َوال الَِّذٌَن ٌَُموتُوَن َوهُْم ُكفَّاٌر { اآلٌة ]النساء : 

ا َرأَْوا بَؤَْسَنا{ َرأَْوا َبؤََسنَا لَالُوا آَمنَّا بَاهللِ َوْحَدهُ]َوَكفَْرنَا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشِرِكٌَن. فَلَْم ٌَُن ٌَْنفَعُُهْم إٌَِما نُُهْم لَمَّ
[، وهذا ٌدل على ضعؾ ما احتج به ابن جرٌر فً رد  هذا المول ، 1٘،  1ٗاآلٌتٌن:]ؼافر : 

و كان المراد بهذه اآلٌة هذا ، لكان كل من آمن بدمحم أو بالمسٌح ، ممن كفر بهما ول»حٌث لال : 
ٌكون على دٌنهما ، وحٌنبذ ال ٌرثه ألرباإه من أهل دٌنه ؛ ألنه لد أخبر الصادق أنه ٌإمن به  -

 . (ٕ)"(ٔ)«لبل موته
إٌمانه أنه ٌصٌر لال ابن كثٌر:"فهذا لٌس بجٌد ؛ إذ ال ٌلزم من إٌمانه فً حالة ال ٌنفعه 

بذلن مسلًما ، أال ترى إلى لول ابن عباس : ولو تردى من شاهك أو ُضرب بسٌؾ أو افترسه 
َسبُع ، فإنه ال بد أن ٌإمن بعٌسى" فاإلٌمان فً مثل هذه الحاالت لٌس بنافع ، وال ٌنمل صاحبه 

 عن كفره لما لدمناه.
وإن كان هو الوالع ، لكن ال ٌلزم ومن تؤهل هذا جًٌدا وأمعن النظر ، اتضح له أن هذا ، 

منه أن ٌكون المراُد بهذه اآلٌة هذا ، بل المراد بها ما ذكرناه من تمرٌر وجود عٌسى ، علٌه 
السبلم ، وبماء حٌاته فً السماء ، وأنه سٌنزل إلى األرض لبل ٌوم المٌامة ؛ لٌكذب هإالء 

ضاّدت وتعاكست وتنالضت ، وخلت وهإالء من الٌهود والنصارى الذٌن تباٌنت ألوالهم فٌه وت
عن الحك ، ففّرط هإالء الٌهود وأفرط هإالء النصارى : تَنَمَّصه الٌهود بما رموه به وأمه من 
العظابم ، وأطراه النصارى بحٌث ادعوا فٌه بما لٌس فٌه ، فرفعوه فً ممابلة أولبن عن ممام 

ا كبًٌرا ، وتنزه وتَمَّدس ال إله إال النبوة إلى ممام الربوبٌة ، تعالى هللا عن لول هإالء وهإ الء علوًّ
 .(ٖ)هو"

وعن شهر بن حوشب: لال لً الحجاج: "آٌة ما لرأتها إال تخالج فً نفسً شًء منها،  

ٌعنى: هذه اآلٌة، ولال إنى أوتى باألسٌر من الٌهود والنصارى فؤضرب عنمه فبل أسمع منه 
مبلبكة دبره ووجهه ولالوا ٌا عدو هللا، أتان ذلن، فملت: إن الٌهودي إذا حضره الموت ضربت ال

موسى نبٌا فكذبت به فٌمول: آمنت أنه عبد نبى. وتمول للنصرانً: أتان عٌسى نبٌا فزعمت أنه 
هللا أو ابن هللا، فٌإمن أنه عبد هللا ورسوله حٌث ال ٌنفعه إٌمانه. لال: وكان متكبا فاستوى جالسا 

 بن على بن الحنفٌة، فؤخذ ٌنكت األرض بمضٌبه ثم لال: فنظر إلى ولال: ممن؟ للت: حدثنً دمحم
لمد أخذتها من عٌن صافٌة، أو من معدنها. لال الكلبً: فملت له: ما أردت إلى أن تمول حدثنً 
دمحم بن على بن الحنفٌة. لال: أردت أن أؼٌظه، ٌعنى بزٌادة اسم على، ألنه مشهور بابن 

 .(ٗ)الحنفٌة"
ًَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : األنبٌاء إخوة لعَبلٍت ، أمهاتهم شتى ودٌنهم عن أبً هرٌرة : "أن روي   نب

. وإنه نازٌل ، فإذا رأٌتموه  ًٌّ ًّ أولى الناس بعٌسى ابن مرٌم ، ألنه لم ٌكن بٌنً وبٌنه نب واحٌد. وإن
مطر وإن فاعرفوه ، فإنه رجل مربُوع الَخلك ، إلى الحمرة والبٌاض ، َسْبط الشعر ، كؤن رأسه ٌ

رتٌن ، فٌُدّق الصلٌب ، وٌمتل الخنزٌر ، وٌضع الجزٌة ، وٌفٌض المال  لم ٌصبه بَلل ، بٌن ممصَّ
، وٌماتل الناس على اإلسبلم حتى ٌهلن هللا فً زمانه الملل كلَّها ؼٌر اإلسبلم ، وٌهلن هللا فً 

، حتى ترتع األسود مع  زمانه مسٌَح الضبللة الكذاَب الدجال ، وتمع األَمنَة فً األرض فً زمانه
اإلبل ، والنمور مع البمر ، والذباب مع الؽنم ، وتلعب الِؽلمان أو: الصبٌان بالحٌات ، ال ٌضرُّ 
بعضهم بعًضا. ثم ٌلبث فً األرض ما شاء هللا وربما لال: أربعٌن سنة ثم ٌتوفَّى، وٌصلً علٌه 

 .(٘)المسلمون وٌدفنونه"
 ة اإلخبار بإٌمانهم بعٌسى لبل موتهم؟ ]إن[ للت: ما فابد لال الزمخشري: 

                                                             
 .]بتصرؾ فً العبارات[.12ٖ-1ٖٙ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .11٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .15ٖ-11ٖ/5(:ص1ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (٘)
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للت: فابدته الوعٌد، ولٌكون علمهم بؤنهم ال بد لهم من اإلٌمان به عن لرٌب عند 
المعاٌنة، وأن ذلن ال ٌنفعهم، بعثا لهم وتنبٌها على معاجلة اإلٌمان به فً أوان االنتفاع به، 

 .(ٔ)ولٌكون إلزاما للحجة لهم"
ٌِْهْم َشِهًٌدا{ ]النساء : }َوٌَْوَم اْلمِ لوله تعالى:  وٌوم المٌامة ٌكون  [، أي:"5ٌَ٘ٔاَمِة ٌَكُوُن َعلَ
 .(ٕ)شهًٌدا بتكذٌب َمن كذَّبه، وتصدٌك َمن صدَّله" -علٌه السبلم-عٌسى 

أي : بؤعمالهم التً شاهدها منهم لبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)األرض"
وٌوم المٌامة ٌكون عٌسى على أهل الكتاب }شهًٌدا{، ٌعنً : شاهًدا  لال الطبري:أي:" 

علٌهم بتكذٌب من كذَّبه منهم ، وتصدٌك من صدله منهم ، فٌما أتاهم به من عند هللا ، وبإببلؼه 
 .(ٗ)رسالة ربه"

 .(٘)لال الزمخشري:"ٌشهد على الٌهود بؤنهم كذبوه، وعلى النصارى بؤنهم دعوه ابن هللا"
 .(٘)هللا"

ٌِْهْم َشِهًٌدا{ ]النساء : لوله تعالى:ٌر وفً تفس   [، وجهان:5٘ٔ}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَُكوُن َعلَ
ٌكون شهٌداً بتكذٌب من كذبه وتصدٌك من صدله من أهل  -علٌه السبلم-أحدهما : أن المسٌح

 .(ٙ)عصره
، (2)ا لول لتادةوالثانً : أنه ٌكون شهٌداً أنه بلَّػ رسالة ربه ، وألر بالعبودٌة على نفسه ، وهذ

 .(1)وابن جرٌج
 الفوائد:

 اإلٌمان؛ كالتوبة عند معاٌنة ملن الموت ال تنفع وال تمبل وجودها كعدمها.أن  -ٔ
عند التراب الساعة وظهور عبلماتها سوؾ ٌنزل فً آخر هذه األمة،  -علٌه السبلم-أن عٌسى-ٕ

، وكما جاء فً (5) المإمنٌنٌمتل الدجال، وٌضع الجزٌة، وٌإمن به أهل الكتاب مع ، الكبار
ًٌّ  الحدٌث:" ًّ أولى الناس بعٌسى ابن مرٌم ، ألنه لم ٌكن بٌنً وبٌنه نب وإنه نازٌل ، فإذا  ،وإن

 الحدٌث. (ٓٔ) ..."رأٌتموه فاعرفوه
ببطبلن كل ما هم علٌه، مما سوؾ ٌشهد ٌوم المٌامة على أهل الكتاب -علٌه السبلم-أن عٌسى-ٖ

ولما دعاهم إلٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، علمنا بذلن، لعلمنا بكمال عدالة المسٌح علٌه هو مخالؾ لشرٌعة المرآن 
السبلم وصدله، وأنه ال ٌشهد إال بالحك، إال أن ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو الحك وما عداه فهو ضبلل 

 .(ٔٔ)وباطل
 

 المرآن
ْمنَا  ا )}فَبِظُْلٍم ِمَن ال ِذٌَن َهاُدوا َحر  ِ َكثٌِرا ِهْم َعْن َسبٌِِل ّللا  ٌِْهْم َطٌِّبَاٍت أُِحل ْت لَُهْم َوبَِصّدِ ({ َٓٙٔعلَ

 [ٓٙٔ]النساء : 

 التفسٌر:

                                                             
 .15٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖٓ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .15٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٗٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٖٓ/5(:1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٓ/5(:1ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٕٔانظر: تفسٌر السعدي: (5)
 .15ٖ-11ٖ/5(:ص1ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٔانظر: تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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م هللا علٌهم طٌبات من المؤكل كانت  فبسبب ظلم الٌهود بما ارتكبوه من الذنوب العظٌمة َحرَّ
هم أنفسهم وؼٌرهم عن دٌن هللا الموٌم  .حبلال لهم، وبسبب صّدِ

أي بسبب ظلم الٌهود وما  [، أي:"ٓٙٔ}فَبِظُْلٍم ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)ارتكبوه من الذنوب العظٌمة"

 .(ٕ)عولب الموم بظلم ظلموه وبَْؽًٍ بَؽَْوه"  لال لتادة:" 
 .(ٖ)ٌعنً: الٌهود" لال مماتل:" 
ٌِْهْم لوله تعالى:  ْمنَا َعلَ حرمنا علٌهم أنواعاً [، أي:"َٓٙٔطٌِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم{ ]النساء : }َحرَّ

 .(ٗ)من الطٌبات التً كانت محلّلة لهم"
 .(٘)حرمت علٌهم أشٌاء ببؽٌهم وبظلمهم"  لال لتادة:" 
 .(ٙ)طٌبات كانت أِحلت لهم" -وهللا تعالى أعلم  -ٌعنً "لال الشَّافِِعً:  
: ٌعنً اللحوم والشحوم وكل ذي ظفر لهم حبلل فحرمها ٌعنً فً األنعام لال مماتل:" 

 .(2)علٌهم بعد موس" -عز وجل -هللا
: -سبحانه وتعالى  -لوال آٌة أخرى سوى هذه؛ وإال صرفنا لوله  لال الماترٌدي:" 

على المنع، دون حمٌمة التحرٌم؛ ألنهم أهل كفر؛ فبل ٌبالون ما ٌتناولون  {حرمنا علٌهم طٌبات}
فٌجًء أن ٌعود  -من المحرم والمحلل، وال ٌمتنعون عن التناول من ذلن؛ فإذا كان ما ذكرنا 

ِه اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل{ ]المصص :  :-تعالى  -تؤوٌل اآلٌة إلى المنع؛ كموله  ٌْ ْمنَا َعلَ  [ ،ٕٔ}َوَحرَّ
فلٌس هو على التحرٌم؛ ولكن على المنع؛ أي: منعناه؛ فلم ٌؤخذ من لبن المراضع دون لبن أمه؛ 

 .فعلى ذلن ٌجب أن ٌكون األول
 ثم المنع لهم ٌكون من وجهٌن:

وسنً  -علٌه السبلم  -أحدهما: منع من جهة منع اإلنزال؛ لملة األمطار والمحط؛ كسنً ٌوسؾ 

 مكة، على ما كان لهم من المحط.
 والثانً: منع من جهة الخلك: أال ٌعطوا شٌبا، ال بٌعا وال شراء وال معروفا.

أنه على التحرٌم،  - {حرمنا علٌهم طٌبات أحلت لهم}ولكن فً آٌة أخرى بٌان أن لوله: 
ْمَنا  ْمنَا كُلَّ ِذي ُظفٍُر َوِمَن اْلبَمَِر َواْلَؽنَِم َحرَّ لٌس على المنع، وهو لوله: }َوَعلَى الَِّذٌَن َهاُدوا َحرَّ

ٌْنَ ٌَا أَْو َما اْختَلََط بِعَْظٍم ذَِلَن َجَز ٌِْهْم شُُحوَمُهَما إِالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرهَُما أَِو اْلَحَوا اهُْم بِبَْؽٌِِهْم{ َعلَ
أن ذلن جزاء بؽٌهم؛ فدل ما ذكرنا فً اآلٌة أن ذلن على  -عز وجل  -أخبر  ،[ٙٗٔ]األنعام : 

حمٌمة التحرٌم؛ لما ٌحتمل أن ٌكونوا ال ٌستحلون ما ذكر فً اآلٌة، ولكن كانوا ٌتناولون الربا 
 .(1)"على ؼٌر االستحبلل؛ فحرم ذلن علٌهم

: -رضً هللا عنهما  -وحرؾ ابن عباس  -رضً هللا عنه  -حرؾ ابن مسعود وفً 
 .(5)«حرمنا علٌهم طٌبات كانت أحلت لهم»

ِ َكثًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى:  ِهْم َعْن َسبٌِِل َّللاَّ وبسبب منعهم كثٌراً  [، أي:"ٓٙٔ}َوبَِصّدِ
 .(ٓٔ)من الناس عن الدخول فً دٌن هللا"

وبصّدهم عباَد هللا عن دٌنه وسبله التً شرَعها لعباده، صدًّا كثًٌرا،  ٌعنً: لال الطبري:" 
وكان صدُّهم عن سبٌل هللا: بمولهم على هللا الباطل، وادعابهم أن ذلن عن هللا، وتبدٌلهم كتاب 

                                                             
 .5ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٖٔ/5(:ص1ٖٖٓٔأخرجه الطبري)(ٕ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .5ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٖٔ/5(:ص1ٖٖٓٔأخرجه الطبري)(٘)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (1)
 .ٗٔٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (5)
 .5ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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هللا، وتحرٌؾ معانٌه عن وجوهه. وكان من عظٌم ذلن: جحودهم نبوة نبٌِّنا دمحم صلى هللا علٌه 
 .(ٔ)بٌاَن ما لد عِلموا من أمره لمن َجِهل أمره من الناس" وسلم، وتركهم

عن مجاهد فً لول هللا:"}وبصّدهم عن سبٌل هللا كثًٌرا{،لال: أنفَسهم وؼٌَرهم عن روي  
 .(ٕ)الحك" 

ِ َكثًٌِرا{ ]النساء : لوله تعالى:وٌحتمل   ِهْم َعْن َسبٌِِل َّللاَّ  :(ٖ)وجهٌن [،ٓٙٔ}َوِبَصّدِ
صدوا من ٌستجهلون وٌستسفهون عن سبٌل هللا: كانوا ٌدلون على الباطل وعلى أنهم أحدهما: 

 ؼٌر سبٌل هللا، فذلن الصد محتمل.
 أنهم كانوا ٌصدون عن سبٌل هللا بالمتال والحرب.والثانً: 

 واعلم أن تحرٌم هللا على ثبلثة أضرب:  لال الراؼب:"
ن تعافه كالذباب، والخنافس، واألشٌاء األول: تحرٌمه الخبابث وكل ما لٌس له هذا بوجه والبد

 وهذا الجنس ٌحرم عمبل وشرعا. المخلولة من فضول البدن
الثانً: ما ٌعلم ضره أكثر من نفعه ولد ٌظن بعض الناس فٌه نفعا كثٌرا، فهو مترد من التحرٌم 

 .والتخٌل فً العمل
 ي، والعمل ال ٌمتضًضرب نافع فً األحوال الدنٌوٌة جدا، إال أن نفعه لٌس بضرور والثالث:

بتحرٌمه، والشرع لد حرمه فً حال دون حال، تهذٌبا للنفوس عبادة، ودفعا لسلطان شهوتهم 
اآلٌة، فنبه  {وعلى الذٌن هادوا حرمنا}كتحرٌم الشحم على بنً إسرابٌل، وهو ما لال تعالى: 

وصاروا ٌظلمون، وٌصدون عن سبٌل هللا، حرم علٌهم بعض األطعمة،  تعالى أنهم لما أسرفوا
لٌكون فً ذلن عموبة لهم من وجه وتهذٌب ٌممع شهوتهم من وجه، فملة الطعم سبب لتوهٌن 

الشهوة، ولتوهٌنها أمر تعالى فً كل شرع بصوم، لٌكون ذلن سببا لمنعها عما تدعو إلٌه، فبل 
صوموا »وإلى نحو هذا أشار لوله علٌه الصبلة والسبلم:  تكون كالبهابم التً تؤكل ما تشتهً،

 .(٘)"للبدن، وصحة النفس ، فإن فً الصوم صحة(ٗ)«تصحوا
 الفوائد:

 المعاصً تورث الحرمان من خٌر الدنٌا واآلخرة. -ٔ
 حرمة الصد عن اإلسبلم ولو بالسلون الشابن والمعاملة الباطلة. -ٕ

 المرآن
بَا  ا }َوأَْخِذِهُم الّرِ َولَْد نُُهوا َعْنهُ َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل الن اِس بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِرٌَن ِمْنُهْم َعذَاباا أَِلٌما

 [ٔٙٔ({ ]النساء : ٔٙٔ)
 التفسٌر:

وبسبب تناولهم الربا الذي نهوا عنه، واستحبللهم أموال الناس بؽٌر استحماق، وأعتدنا للكافرٌن 
 ن هإالء الٌهود عذابًا موجعًا فً اآلخرة.باهلل ورسوله مِ 

َبا َولَْد نُُهوا َعْنهُ{ ]النساء : لوله تعالى:  وبسبب تناولهم الربا  [، أي:"ٔٙٔ}َوأَْخِذِهُم الّرِ
 .(ٙ)الذي نهوا عنه"

وهو أخذهم ما أفضلوا على رءوس أموالهم، لفضل تؤخٌر فً األجل بعد  لال الطبري:" 
 .(2)نه{، ٌعنً: عن أخذ الربا"َمِحلِّها، }ولد نهوا ع

كان هللا حرم على أهل التوراة حٌن ألروا بها أن ٌؤكلوا الربا ،  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٔ)"فؤكلوا الربا

                                                             
 .5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٔ/5(:ص1ٖٗٓٔأخرجه الطبري)(ٕ)
 .ٗٔٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
(، ٖٗٓ٘(، وضعفه األلبانً فً ضعٌؾ الجامع )5ٖ٘/ ٔ(، وانظر كشؾ الخفاء )1ٖٕٔ(أخرجه الطبرانً فً الكبٌر )ٗ)
 .(ٖٕ٘(، والضعٌفة )ٖٗٓ٘)
 .ٕٕٙ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (٘)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/5تفسٌر الطبري: (2)
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 .(ٕ)"كان الربا محرماً علٌهم كما حرم علٌنا وكانوا ٌتعاطونه لال النسفً:" 
واستحبللهم أموال  [، أي:"ِٔٙٔباْلبَاِطِل{ ]النساء : }َوأَْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس لوله تعالى: 

 .(ٖ)الناس بؽٌر استحماق"
 .(ٗ)"ٌعنى: الرشا لال السمعانً:" 
 .(٘)"بالرشا فً الحكم لال السٌوطً:أي:" 
 .(ٙ)"بالرشوة وسابر الوجوه المحرمة لال النسفً:أي:" 
َشى على الحكم، كما وصفهم هللا به فً  :ٌعنً لال الطبري:"  ما كانوا ٌؤخذون من الرُّ

وَن{ لوله: }َوتََرى َكثًٌِرا ِمْنُهْم ٌَُساِرعُوَن فًِ اإلثِْم َواْلعُْدَواِن َوأَْكِلِهُم السُّْحَت لَبِبَْس َما َكانُوا ٌَْعَملُ 
ؤخذون من أثمان الكتب [، وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل، ما كانوا ٌٕٙ]سورة المابدة: 

التً كانوا ٌكتبونها بؤٌدٌهم، ثم ٌمولون:"هذا من عند هللا"، وما أشبه ذلن من المآكل الخسٌسة 
م علٌهم من الطٌبات التً كانت لهم حبلال  الخبٌثة، فعالبهم هللا على جمٌع ذلن، بتحرٌمه ما حرَّ

الناس كذلن بالباطل، ألنهم أكلوه بؽٌر لبل ذلن، وإنما وصفهم هللا بؤنهم أكلوا ما أكلوا من أموال 
 .(2)استحماق، وأخذوا أموالهم منهم بؽٌر استٌجاب"

كان هللا حرم على أهل  ، لال: "(1)"لال: ظلما، لوله: }بالباطل{ لال مماتل بن حٌان:" 
التوراة حٌن ألروا بها أن ٌؤكلوا أموال الناس ، فؤكلوا أموال الناس ، فلما فعلوا ذلن حرم هللا 

 .(5)"علٌهم ما كان أحل لهم فً التوراة
ن وهٌّؤنا للكافرٌ [، أي:"ٔٙٔ}َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِرٌَن ِمْنُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)باهلل ورسوله ِمن هإالء الٌهود عذابًا موجعًا فً اآلخرة"
 .(ٔٔ)"من الٌهود :ٌعنً {،}وأعتدنا للكافرٌن منهم{ لال مماتل:لوله:" 

 .(ٕٔ)"ٌمول: نكاال موجعا ،عذابا ألٌما{ لال ابن عباس:"}

 .(ٖٔ)مإلما" لال السٌوطً:أي:" 
ٌعنً: وجعلنا للكافرٌن باهلل وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من هإالء الٌهود،  العذاب  لال الطبري:" 

األلٌم، وهو الموجع من عذاب جهنم عنده، ٌصلونها فً اآلخرة، إذا وردوا على ربهم، فٌعالبهم 
 .(ٗٔ)بها"

ارة إلى أنهم كفروا، ذكر ما أعد للكافرٌن لٌكون فٌه إش لما نبه بما تمدم لال الراؼب:" 
 .(٘ٔ)"ذلن العذاب، أنهم من جملتهم أنهم ٌستحمون
 الفوائد:

 حرمة الربا وأنه موجب للعموبة فً الدنٌا واآلخرة.-ٔ 
 حرمة أكل أموال الناس بالباطل؛ كالسرلة والؽش والرشوة. -ٖ

 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .٘ٔٔٔ/ٗ(:صٖٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٖٔٔتفسٌر الجبللٌن: (٘)
 .٘ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .5ٕٖ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٔٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘ٔٔٔ/ٗ(:صٕٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .]بتصرؾ[.ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٔٔٔ/ٗ(:صٕٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙٔٔٔ/ٗ(:ص2ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٔٔتفسٌر الجبللٌن: (ٖٔ)
 .5ٕٖ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٕٕٙ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (٘ٔ)
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اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْإِمنُوَن ٌُْإِمنُوَن بَِما  ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن }لَِكِن الر  أُْنِزَل إِلَ
ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر أُولَئَِن َسنُْإتٌِِهْم  َكاةَ َواْلُمْإِمنُوَن بِاَّلل  اَلةَ َواْلُمْإتُوَن الز  ا َواْلُمِمٌِمٌَن الص  ا َعِظٌما أَْجرا

 [ٕٙٔ({ ]النساء : ٕٙٔ)
 التفسٌر:

من الٌهود، والمإمنون باهلل ورسوله، ٌإمنون بالذي أنزله هللا لكِن المتمكنون فً العلم بؤحكام هللا 
وهو المرآن، وبالذي أنزل إلى الرسل من لبلن كالتوراة واإلنجٌل، وٌإدُّون  -أٌها الرسول-إلٌن 

الصبلة فً أولاتها، وٌخرجون زكاة أموالهم، وٌإمنون باهلل وبالبعث والجزاء، أولبن سٌعطٌهم 
 و الجنة.هللا ثواًبا عظًٌما، وه

 سبب النزول:
نزلت فً عبد هللا بن سبلم وأسٌد بن سعٌة وثعلبة بن سعٌة وأسد بن  لال ابن عباس : "

عبٌد، حٌن فارلوا ٌهود وشهدوا أن الذي جاء به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حك من هللا، وأنهم ٌجدونه مكتوبا 
 .(ٔ)"عندهم

: إن -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا بن سبلم وأصحابه لالوا للنبًوذلن أن عبد  وفً السٌاق نفسه لال مماتل:"
الٌهود لتعلم أن الذي جبت به حك، وإنن لمكتوب عندهم فً التوراة. فمالت الٌهود: لٌس كما 

: }لكن -عز وجل -تمولون: وإنهم ال ٌعلمون شٌبا وإنهم لٌؽرونن وٌحدثونن بالباطل، فمال هللا
 .(ٕ)الراسخون فً العلم{"

اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم ِمْنُهْم{ ]النساء : ه تعالى:لول  لكن المتمكنون فً [، أي:" ٕٙٔ}لَِكِن الرَّ
 .(ٖ)العلم منهم والثابتون فٌه"

 .(ٗ)ٌعنً: ابن سبلم وأصحابه من الٌهود" لال مماتل:" 
وا وهم الذٌن لد َرسخوا فً العلم بؤحكام هللا التً جاءت بها أنبٌاإه، وأتمن لال الطبري:" 

 .(٘)ذلن، وعرفوا حمٌمته"
 .(ٙ)أي : الثابتون فً الدٌن لهم لدم راسخة فً العلم النافع" لال ابن كثٌر:" 
وتحممه  الراسخ فً العلم: هو الذي ال ٌعترضه شبهة لتمكنه فً معرفته لال الراؼب:" 

ِ َوَرسُوِلِه ثُمَّ  فنبه  ـ[٘ٔلَْم ٌَْرتَابُوا{ ]الحجرات : بها، وكونه من الذٌن لال فٌهم: }الَِّذٌَن آَمنُوا بِاَّللَّ
أن الراسخٌن فً العلم ٌعرفون معنى النبوة وٌعتبرونه، فحٌث ما وجدوه ٌتبعوه، فالحك ال ٌنافً 

 .(2)"بعضه بعضا
وكان لد أدرن أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنسا وأبا -فٌاض الرلً، عن عبد هللا بن ٌزٌد عن  

الراسخٌن فً »ال: "حدثنا أبو الدرداء أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبل عن: ، ل-الدرداء، وأبا أمامة
، فمال: من برت ٌمٌنه وصدق لسانه واستمام للبه ومن عؾ بطنه وفرجه، فهو من «العلم

 .(1)الراسخٌن فً العلم"
 ما وجه لكن ها هنا؟ وهو إلبطال الشًء وإثبات آخر، فما الذي أبطل ها هنا؟"إن لٌل: و

ولكن عمرو، وتارة  لٌل: لكن وإن كان كما للت، فتارة تجًء بعد نفً، ما جاءنً زٌد
تجًء بعد إٌجاب، واإلبطال فٌه ممدر، نحو جاءنً زٌد لكن أخوه أحسن إلً، والتمدٌر: أخوه لم 
ٌجبنً لكن أحسن إلً، فؤؼنى عن اإلبطال بذكر اإلٌجاب، ولما التص عن الٌهود ما كان منهم، 

                                                             
 .1ٙٗ/ٕ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:ٙٔٔٔ/ٗ(:ص5ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
وأسلوب العبارة ركٌن ومضمونها: أن الٌهود كذبت عبد هللا بن سبلم وأصحابه  .ٕٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)

 وأخبرت النبً أنهم جهلة ال ٌعلمون شٌبا وأنهم ٌؽرون النبً وٌحدثونه بالباطل.
 .5ٕٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٖٖ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٙٗ/ٕتففسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 .ٙٔٔٔ/ٗ(:ص1ٕٙٙاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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مذمة، بٌن أن الراسخٌن لم ٌذهبوا مذهبهم، لكن ٌإمنون بكل ذلن وٌستحمون به وألزمهم ال
 .(ٔ)"الثواب، بخبلؾ هو ال الذٌن ٌستحمون العماب

 .(ٕ)[، أي:"والمإمنون باهلل ورسوله"ٕٙٔ}َواْلُمْإِمنُوَن{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٖ)من ؼٌر أهل الكتاب" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: أصحاب دمحم لال مماتل:" 
ٌَْن َوَما أُنزَل ِمْن  لال ابن كثٌر:"  عطؾ على الراسخٌن ، وخبره: } ٌُْإِمنُوَن بَِما أُنزَل إِلَ

 .(ٗ)لَْبِلَن{"
ٌعنً: والمإمنون باهلل ورسله، هم ٌإمنون بالمرآن الذي أنزل هللا إلٌن،  لال الطبري:" 

ا دمحم، وبالكتب التً أنزلها على من لبلن من األنبٌاء والرسل، وال ٌسؤلونن كما سؤلن هإالء ٌ
الجهلة منهم: أن تنزل علٌهم كتاًبا من السماء، ألنهم لد علموا بما لرأوا من كتب هللا وأتتهم به 

لى أن أنبٌاإهم، أنن هلل رسول، واجٌب علٌهم اتباعن، ال ٌَسعهم ؼٌر ذلن، فبل حاجة بهم إ
ٌسؤلون آٌة معجزة وال داللة ؼٌر الذي لد علموا من أمرن بالعلم الراسخ فً للوبهم من إخبار 

 .(٘)"أنبٌابهم إٌاهم بذلن، وبما أعطٌتن من األدلّة على نبوتن
ٌَْن َوَما أُْنِزَل ِمْن لَْبِلَن{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌإمنون  [، أي:"ٕٙٔ}ٌُْإِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ

 .(ٙ)"وهو المرآن -أٌها الرسول-بالذي أنزله هللا إلٌن 
ٌإمنون بن وبما أنزل إلٌن من الكتاب، وبما أنزل من لبلن من سابر  لال الطبري:أي:" 
 .(2)الكتب"

استثنى هللا أُثْبًٌَِّة من أهل الكتاب، وكان منهم من ٌإمن باهلل وما أنزل علٌهم،  لال لتادة:" 
 .(1)بً هللا، ٌإمنون به وٌصّدلون، وٌعلمون أنه الحك من ربهم"وما أنزل على ن

بَلةَ{ ]النساء : لوله تعالى:   .(5)ٌإدُّون الصبلة فً أولاتها" [، أي:"ٕٙٔ}َواْلُمِمٌِمٌَن الصَّ
  .(ٓٔ):}والممٌمٌن الصبلة{" -سبحانه -ثم نعتهم فمال لال مماتل:" 

فرٌضة واجبة ال تنفع األعمال إال بها والزكاة فرٌضة واجبة ال تنفع  لال الحسن:" 
 .(ٔٔ)األعمال إال بها"

 .(ٕٔ)لال الزهري: "إلامتها: أن تصلً الصلوات الخمس لولتها" 
 :(ٖٔ)على أربعة ألوال[،ٕٙٔ]النساء : واختلفوا فً نصب }اْلُمِمٌِمٌَن{ 

 .(٘ٔ)ووأبان بن عثمان، (ٗٔ)أنه خطؤ من الكاتب، وهذا لول عابشة أحدها:
وروي عن عثمان بن عفان أنه لال: "إن فً المصحؾ لحنا ستمٌمه العرب بؤلسنتها، 

 .(ٙٔ)فمٌل له: أال تؽٌره؟ فمال: دعوه فإنه ال ٌحل حراما وال ٌحرم حبلال"

                                                             
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)
 .5ٕٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٓٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .1ٙٗ/ٕتففسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٕٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٓٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٗ/5(:ص1ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .51ٗ-52ٗ/ٔ، وزاد المسٌر:1ٙٗ/ٕ، وتفسٌر ابن كثٌر:55ٖ-5ٖ٘/5ري:انظر: تفسٌر الطب (ٖٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص1ٖ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص1ٖ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
( ح ٓٙٔ -5٘ٔص )« فضابل المرآن»ال ٌصح مثل هذا عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه. أخرجه أبو عبٌد فً (ٙٔ)

( كبلهما عن الزبٌر بن خرٌت، عن عكرمة، وهذا مرسل، فهو ٕٗص )« المصاحؾ» وابن أبً داود فً 5ٗ/ ٕٓ
عن عبد األعلى بن عبد هللا بن عامر المرشً، وهذا معضل مع جهالة المرشً  ٔٗضعٌؾ، وأخرجه ابن أبً داود ص 

ه آخر عن من وج ٕٗ -ٔٗهذا، وكرره من وجه آخر، عن لتادة، وهو مرسل ومع إرساله فٌه من لم ٌسم، وكرره ص 
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والممٌمون »ولد لرأ ابن مسعود، وأبً، وسعٌد بن جبٌر، وعكرمة، والجحدري: 
 .(ٔ)بالواو« الصبلة

األنباري: "حدٌث عثمان ال ٌصح، ألنه ؼٌر متصل، ومحال أن ٌإخر عثمان شٌبا لال 
 .(ٕ)فاسدا، لٌصلحه من بعده"

 .(ٖ)لال البؽوي:"وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحٌح"
لال مكً بن أبً  طالب:" وهذا المول لد طعن فٌه، ألن أصحاب النبً  صلى هللا علٌه  

 .(ٗ)بٌن اللوحٌن، فبل ٌمكن أن ٌجتمعوا على ؼلط" وسلم  لد أجمعوا على صحة ما
 ولال بعضهم: فً كتاب هللا أشٌاء ستصلحها العرب بؤلسنتها، وهذا لال الزجاج:" 

صلى هللا علٌه  -المول عند أهل اللؽة بعٌد جدا، ألن الذٌن جمعوا المرآن أصحاب رسول هللا 
إلسبلم فكٌؾ ٌتركون فً كتاب هللا شٌبا وهم أهل اللؽة وهم المدوة وهم لرٌبو العهد با -وسلم 

وجمعوه، وهذا سالط عمن ال ٌعلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌصلحه ؼٌرهم، وهم الذٌن أخذوه عن رسول هللا 
بعدهم وسالط عمن ٌعلم، ألنهم ٌمتدى بهم فهذا مما ال ٌنبؽً أن ٌنسب إلٌهم رحمة هللا علٌهم، 

}تَْنِزٌٌل  عرب بؤجود منه فً اإلعراب، كما لال عز وجل:والمرآن محكم ال لحن فٌه، وال تتكلم ال
ٍ ُمبٌٍِن{ ]الشعراء : ِٕٗمْن َحِكٌٍم َحِمٌد{ ]فصلت :  ًّ [، ولسٌبوٌه 5٘ٔ[، ولال: }بِِلَساٍن َعَرِب

 .(٘)والخلٌل وجمٌع النحوٌٌن فً هذا باب ٌسمونه باب المدح لد بٌنوا فٌه صحة هذا وجودته"
الزبٌر: "للت ألبان بن عثمان بن عفان: ما شؤنها كتبت: }لكن الراسخون فً العلم  لال

منهم والمإمنون ٌإمنون بما أنزل إلٌن وما أنزل من لبلن والممٌمٌن الصبلة{؟ لال: إن الكاتب 
لما كتب:"لكن الراسخون فً العلم منهم"، حتى إذا بلػ لال: ما أكتب؟ لٌل له:اكتب:}والممٌمٌن 

 .(ٙ){، فكتب ما لٌَل له"الصبلة
عن هشام بن عروة، عن أبٌه: أنه سؤل عابشة عن لوله:"والممٌمٌن الصبلة"، وعن و 

ابِبُوَن{ ]سورة المابدة:  [ ، وعن لوله: }إِنَّ َهذَاِن 5ٙلوله: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ
 .(ٔ)ن أختً، هذا عمل الكاتب،  أخطبوا فً الكتاب"، فمالت: ٌا اب(2)[ٖٙلََساِحَراِن{ ]سورة طه: 

                                                                                                                                                                               
لتادة، عن نصر بن عاصم اللٌثً، عن عبد هللا بن خطٌم، عن ٌحٌى بن ٌعمر، عن عثمان به، وهذا إسناد ضعٌؾ لجهالة 
بن خطٌم هذا، وهذه الرواٌات جمٌعا واهٌة ال تموم بها حجة وهذا الخبر باطل ال أصل له عن عثمان، والذي صح فً ذلن 

أنس، لال: فؤمر عثمان زٌد بن ثابت وسعٌد بن العاص وعبد هللا بن الزبٌر عن الزهري، عن  51ٗٗما أخرجه البخاري 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ٌنسخوها فً المصاحؾ، ولال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزٌد بن ثابت فً عربٌة من 

صره البخاري فً هذه وهو بعض حدٌث اخت« عربٌة المرآن، فاكتبوها بلسان لرٌش، فإن المرآن أنزل بلسانهم ففعلوا
ولال عثمان للرهط المرشٌٌن الثبلثة: إذا »عن أنس، عن حذٌفة بن الٌمان فذكر حدٌثه، وفٌه  512ٗالرواٌة، وكرره 

فهذا الذي صح عن « اختلفتم أنتم وزٌد بن ثابت فً شًء من المرآن فاكتبوه بلسان لرٌش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا....
ٌدفع ما تمدم وٌبطله، فإن عثمان بن عفان لد اختار ثبلثة من لرٌش وهم أفصح العرب، وأمر عثمان رضً هلل عنه، وهو 

كل ما اختلفوا فٌه، فإذا عثمان لم ٌترن شٌبا لمن بعده من العرب، وهل هنان أفصح  -أي لؽة لرٌش -زٌدا أن ٌكتب بلؽتهم
أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌسكتون على ذلن، ولد كان أبً بن كعب من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص آنذان أم هل ٌخفى لحن على 

 .ٌموم فٌهم رمضان وهم متوافرون؟!
 .51ٗ-52ٗ/ٔ، وزاد المسٌر:1ٙٗ/ٕ، وتفسٌر ابن كثٌر:55ٖ-5ٖ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .51ٗ/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٔتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٖٙٙٗ/2ة:الهداٌة إلى بلوغ النهاٌ (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .5ٖ٘/5(:ص1ٖ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
: ولد زعم لوم أن لراءة من لرأ: }إِْن َهذَاِن لََساِحَراِن{ ٕٕ٘/ ٕفً "الفتاوى"  -رحمه هللا-لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة (2)

 ب بؤلسنتها. وهذا خبر باطل ال ٌصح.لال: إن فً المصحؾ المصحؾ لحنًا ستمٌمه العر -رضً هللا عنه-لحن وأن عثمان 
: ومن زعم أن الكتاب ؼلط فهو الؽالط ؼلًطا منكًرا، فإن المصحؾ منمول بالتواتر ولد كتبت 5ٕٓ/ ٘ولال فً "تفسٌره" 

 .عدة مصاحؾ وكلها مكتوبة باأللؾ فكٌؾ ٌتصور فً هذا ؼلط"
جمٌع ما ورد مما فٌه طعن بالمتواتر، ولم ٌمبل : والذي أجنح إلٌه تضعٌؾ ٕٕٗ/ ٙٔولال األلوسً فً "روح المعانً" 

تؤوٌبلً ٌنشرح له الصدر وٌمبله الذوق، وإن صححه من صححه، والطعن فً الرواٌة أهون بكثٌر من الطعن باألبمة الذٌن 
الدكتور عبد الحً الفرماوي ولم ٌؤلوا جهًدا فً إتمانه وحفظه. ولال  -ملسو هيلع هللا ىلص-تلموا المرآن الذي وصل إلٌنا بالتواتر عن النبً 

بعد أن ضعؾ هذه الرواٌة: ولد ذكر بعض العلماء هذه الرواٌة فً كتبهم بحسن  ٖٔٔفً كتابه "رسم المصحؾ" ص 
لصد من ؼٌر تحر وال دلة فاتخذها أعداء اإلسبلم من المارلٌن والمستشرلٌن للطعن فً اإلسبلم وفً المرآن، لتوهٌن فمه 
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 .(ٕ)وهذان الخبران ال ٌصححهما أهل النظر" لال أبو الحسن:" 
ٌَْن َوَما أُنزَل ِمْن لَْبِلَن{، ٌعنً: وبالممٌمٌن  والثانً: أنه مخفوض عطفا على لوله:} بَِما أُنزَل إِلَ

ن بوجوبها وكتابتها علٌهم، أو أن المراد الصبلة، وكؤنه ٌمول : وبإلامة الصبلة ، أي : ٌعترفو
. (ٖ)بالممٌمٌن الصبلة المبلبكة، ٌعنً : ٌإمنون بما أنزل إلٌن ، وما أنزل من لبلن ، وبالمبلبكة

  .(ٗ)وهذا اختٌار الطبري
 .(٘)لال ابن كثٌر:"وفً هذا نظر"

الراسخون فً العلم منهم، أنه نسك على الهاء والمٌم من لوله :}منهم{، فالمعنى: لكن والثالث: 
 .(ٙ)ومن الممٌمٌن الصبلة ٌإمنون بما أنزل إلٌن

لال الزجاج:" وهذا عند النحوٌٌن رديء، أعنً العطؾ على الهاء والمٌم ألنه ال ٌعطؾ  
 .(2)بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إال فً شعر"

كما جاء  ة، وهم المإتون الزكاة،فالمعنى: اذكر الممٌمٌن الصبل أنه منصوب على المدح،والرابع:
اِء َوِحٌَن اْلبَؤِْس أُولَبِ  رَّ اِبِرٌَن فًِ اْلبَؤَْساِء َوالضَّ َن فً لوله :} َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا َوالصَّ

[ ، لالوا : وهذا سابػ فً كبلم العرب ، كما لال الخرنك بنت بدر 22ٔالَِّذٌَن َصَدلُوا { ]البمرة : 
 : (1)ن هفانب

 ال ٌَْبعََدن لومً الذٌن هُمو         سُّم العداة وآفة الُجزرِ 
 النازلٌن بكل ُمْعترٍن               والطٌَّّبُوَن َمعَالَِد األْزرِ 

وهذا على معنى: اذكر النازلٌن، وهم الطٌبون، ومن هذا لولن: مررت بزٌد الكرٌم، إن 
بلم، وإن أردت المدح والثناء، فإن شبت نصبت، أردت أن تخلصه من ؼٌره. فالخفض هو الك

فملت: بزٌد الكرٌم، كؤنن للت: اذكر الكرٌم، وإن شبت رفعت على معنى: هو الكرٌم. وتمول: 
جاءنً لومن المطعمٌن فً المحل، والمؽٌثون فً الشدابد على معنى: اذكر المطعمٌن، وهم 

  .(ٓٔ)، وسٌبوٌه(5)المؽٌثون، وهذا المول اختٌار الخلٌل
 .(ٔٔ)فهذه األلوال حكاها الزجاج، واختار المول األخٌر

َكاةَ{ ]النساء : لوله تعالى:   .(ٕٔ)وٌخرجون زكاة أموالهم" [، أي:"ٕٙٔ}َواْلُمْإتُوَن الزَّ
 .(ٖٔ)ٌعنً: المعطون الزكاة" لال مماتل:" 
ٌحتمل أن ٌكون المراد زكاة األموال، وٌحتمل زكاة النفوس ، وٌحتمل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)األمرٌن"

                                                                                                                                                                               
: وٌجاب عن تصحٌح السٌوطً: بؤن هذه الرواٌة على فرض صحتها، فهً رواٌة -. ثم لال. -المسلمٌن بكتاب ربهم 

آحادٌة ال ٌثبت بها لرآن، وهً معارضة للمطعً الثابت بالتواتر فهً باطلة مردودة، فإن من لواعد المحدثٌن أن مما ٌدرن 
نة أو اإلجماع أو صرٌح العمل، حٌث ال به وضع الخبر ما ٌإخذ من حال المروي كؤن ٌكون منالًضا لنص المرآن أو الس

ٌمبل شًء من ذلن التؤوٌل أو لم ٌحتمل سموط شًء منه ٌزول به المحذور، وهذه الرواٌة مخالفة للمتواتر المطعً الذي 
 تلمته األمة بالمبول فٌها باطلة ال محالة.

/ ٘، "دلابك التفسٌر" ٗٔ/ ٙم المرآن" ، "الجامع ألحكا1ٓٔ/ ٙٔ، "جامع البٌان" ٙٓٔ/ ٔانظر: "معانً المرآن" للفراء 
 .ٖٔٔ، "رسم المصحؾ بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن" ص 1ٙٔ/ ٔ، "مناهل العرفان" 1ٕٔ/ ٔ، "اإلتمان" ٕٕٓ

 .5ٖ٘/5(:ص1ٖ1ٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٓالنكت فً المرآن الكرٌم: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٖ)
 .52ٖ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .51ٗ/ٔ، وزاد المسٌر:ٖٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .5ٕدٌوانه: (1)
 .51ٗ/ٔ، وزاد المسٌر: ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔانظر: مجاز المرآن البً عبٌدة: (5)
 .51ٗ/ٔ، وزاد المسٌر: ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔانظر: مجاز المرآن البً عبٌدة: (ٓٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٔٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .1ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)



ٙ٘ 
 

ٌَْوِم اآْلِخِر{]النساء : لوله تعالى:  ِ َواْل وٌإمنون باهلل وبالبعث  [،أي:"ٕٙٔ}َواْلُمْإِمنُوَن ِباَّللَّ
 .(ٔ)والجزاء"
 .(ٕ)أنه واحد ال شرٌن له، والبعث الذي فٌه جزاء األعمال" لال مماتل:" 
أي : ٌصدلون بؤنه ال إله إال هللا ، وٌإمنون بالبعث بعد الموت ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)والجزاء على األعمال خٌرها وشرها"
 .(ٗ)أنه أمن من عذاب هللا"«: المإمن»النضر بن شمٌل: "تفسٌر  لال  
ربنا ربنا حتى  لال لتادة:" المإمنون: هم العجاجون باللٌل والنهار، وهللا ما زالوا ٌمولون 

 .(٘)استجٌب لهم"
}والٌوم اآلخر{، ٌعنً: وٌصدلون بالؽٌب الذي فٌه جزاء  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٙ)األعمال"
ولد ذكر تعالى عامة اإلٌمان االعتمادي، فإن جماعة ذلن هً المذكورة  لال الراؼب:" 

ِ َوَمبَلبَِكتِِه  لوله تعالى: فً ولم ٌذكر ، [ اآلٌةَٖٙٔوكُتُبِِه َوُرسُِلِه { ]النساء : } َوَمْن ٌَْكفُْر بِاَّللَّ
نزلوا به وإنما لدم  إٌمانا بالمبلبكة الذٌن {وما أنزل}ها هنا فً ضمن اإلٌمان  «المبلبكة»

على اإلٌمان باهلل ها هنا ألن المصد من اآلٌة إلٌه، والمذكور بعده على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلٌمان بالنبً 
ع، وذكر من اإلٌمان العملً إلام الصبلة، وإٌتاء الزكاة، وأنهما ركنا العبادة، وعلى هذا سبٌل التب

 .(2)"ٌخصهما فً عامة اآلٌات من بٌن العبادات
أولبن سٌعطٌهم هللا  [، أي:"ٕٙٔ}أُوَلبَِن َسنُْإتٌِِهْم أَْجًرا َعِظًٌما{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(1)ثوابًا عظًٌما، وهو الجنة"
 .(5)ٌعنً : الجنة" ابن كثٌر:" لال 
 .(ٓٔ)والبالون بالنون ،بالٌاء ،«سٌإتٌهم»:لرأ حمزة 
 الفوائد:

 من أهل الكتاب صلحاء ربانٌون وذلن؛ كعبد هللا بن سبلم وآخرٌن.أن -ٔ
 الرسوخ فً العلم ٌؤمن صاحبه الزالت والولوع فً المهلكات. -ٕ
 فً اآلٌة على المدح والتخصٌص. "والممٌمً الصبلة"فضل إلام الصبلة لنصب  -ٖ

 المرآن
ٌْنَا إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِ  ٌْنَا إِلَى نُوحٍ َوالن بٌٌَِِّن ِمْن بَْعِدِه َوأَْوَح ٌَْن َكَما أَْوَح ٌْنَا إِلَ ْسَماِعٌَل }إِن ا أَْوَح

ا َوإِْسَحاَق َوٌَْعمُو ٌَ َواْْلَْسبَاِط َوِعٌَسى َوأٌَُّو ٌَ َوٌُونَُس َوَهاُروَن وَ  ٌْنَا َداُووَد َزبُورا ٌَْماَن َوآتَ سُلَ
 [ٖٙٔ({ ]النساء : ٖٙٔ)

 التفسٌر:
بتبلٌػ الرسالة كما أوحٌنا إلى نوح والنبٌٌن من بعده، وأوحٌنا إلى  -أٌها الرسول-إنا أوحٌنا الٌن 

وهم األنبٌاء الذٌن كانوا فً لبابل بنً إسرابٌل -إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق وٌعموب واألسباط 
وعٌسى وأٌوب وٌونس وهارون وسلٌمان. وآتٌنا داود زبوًرا،  -ثنتً عشرة من ولد ٌعموباال

 وهو كتاب وصحؾ مكتوبة.
 سبب النزول:

                                                             
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٕ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٓٔ/ٕانظر: تفسٌر البوؼً: (ٓٔ)
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؛ لال: "لال عدي بن زٌد: ٌا دمحم! ما نعلم هللا -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
ٌْنَا  نَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبٌٌَِِّن أنزل على بشر من شًء بعد موسى؛ فؤنزل هللا: }إِنَّا أَْوَح ٌْ ٌَْن َكَما أَْوَح إِلَ

 . ]ضعٌؾ[.(ٔ)ِمْن بَْعِدِه{ اآلٌات كلها"
 -ملسو هيلع هللا ىلص -وفً المعنى نفسه لال مماتل:" وذلن أن عدي بن زٌد وصاحبٌه الٌهود لالوا للنبً

فمال: }إنا أوحٌنا  -وجلعز  -وهللا ما أوحى هللا إلٌن، وال إلى أحد من بعد موسى فكذبهم هللا 
 .(ٕ)إلٌن كما أوحٌنا إلى نوح والنبٌٌن من بعده{"

َنا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبٌٌَِِّن ِمْن بَْعِدِه{ ]النساء :   ٌْ ٌَْن َكَما أَْوَح َنا إِلَ ٌْ [، ٖٙٔلوله تعالى:}إِنَّا أَْوَح
 .(ٖ)والنبٌٌن من بعده" بتبلٌػ الرسالة كما أوحٌنا إلى نوح -أٌها الرسول-أي:" إنا أوحٌنا الٌن 

 .(ٗ)أوحى هللا إلٌه كما أوحى إلى جمٌع النبٌٌن من بعده" لال الربٌع:" 
 .(٘)ٌعنً}من بعد نوح{: هود وصالح" لال مماتل:" 
ٌُّوبَ   ٌَْعمُوَب َواأْلَْسبَاِط َوِعٌَسى َوأَ ٌْنَا إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َو  لوله تعالى:}َوأَْوَح

ٌَْماَن{ ]النساء :  [، أي:" وأوحٌنا إلى إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق َٖٙٔوٌُونَُس َوَهاُروَن َوسُلَ
وهم األنبٌاء الذٌن كانوا فً لبابل بنً إسرابٌل االثنتً عشرة من ولد -وٌعموب واألسباط 

 .(ٙ)وعٌسى وأٌوب وٌونس وهارون وسلٌمان" -ٌعموب
 .(2)ٌعموب ٌوسؾ وإخوته" }واألسباط{، ٌعنً: بنً لال مماتل:" 
}واألسباط{، هو ٌوسؾ وأخوته بنو ٌعموب اثنا عشر رجبل، ولد كل  لال ابو العالٌة:" 

 نحو ذلن. (ٓٔ)، والربٌع بن أنس(5)وروي عن لتادة. (1)رجل منهم أمة من الناس فسموا األسباط"
 ذلن.

وشمعون لال السدي:" }واألسباط{: هم بنو ٌعموب ٌوسؾ وبنٌامٌن وروبٌل وٌهوذا  
 .(ٔٔ)والوي ودان ولهاب"

ٌْنَا َداُووَد َزبُوًرا{ ]النساء :   [، أي:" وآتٌنا داود زبوًرا، وهو كتاب ٖٙٔلوله تعالى:}َوآتَ
 .(ٕٔ)وصحؾ مكتوبة"

 .(ٖٔ)الزبور : اسم الكتاب الذي أوحاه هللا إلى داود ، علٌه السبلم" لال ابن كثٌر:" 
ثناء على هللا ودعاء «: الزبور"» ،(ٗٔ)ه هللا""لوله:}وآتٌنا{، لال: أعطا عن الربٌع: 
 .(٘ٔ)وتسبٌح"

                                                             
لال ُسَكٌن وعدي بن زٌد : ٌا دمحم ، ما نعلم هللا أنزل على  . ورواٌة الطبري:"ٓٓٗ/5(:ص1ٗٓٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 بشر من شًء بعد موسى! فؤنزل هللا فً ذلن من لولهما : " إنا...".
حادٌث المختارة" ومن طرٌمه الضٌاء الممدسً فً "األ-، وابن مردوٌه فً "تفسٌره" ٖ٘٘/ ٕوالبٌهمً فً "دالبل النبوة":

 سٌرة ابن هشام(. - 5ٔٔ/ ٕوهذا فً "المؽازي" له )-جمٌعهم من طرٌك ابن إسحاق -،  ٖٗ٘، ٖٖ٘/ ٓٔ(:ص25ٖ)
 ، ورواٌته:" لال سكٌن ودمحم وعدي بن ٌزٌد: ٌا دمحم".1ٔٔٔ/ٗ(:ص21ٕٙوأخرجه أٌضا ابن ابً حاتم)

 وهذا سند ضعٌؾ؛ لجهالة دمحم بن أبً دمحم شٌخ ابن إسحاق.
 .ٖٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٔٔ/ٗ(:ص2ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص25ٕٙاخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٔٔٔ/ٗ:ص(25ٕٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص25ٕٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)(ٓٔ)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٕٓٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٕٕٙاخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٕٔٙاخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
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لٌس فٌه حد وال حكم وال فرٌضة وال حبلل وال حرام، خمسٌن ومابة  لال مماتل:" 
 .(ٔ)سورة، فؤخبره هللا بهن لٌعلموا أنه نبً"

لرأ حمزة وحده: }زبورا{، بضم الزاى حٌث ولع هذا الحرؾ، ولرأ البالون:}زبورا{، 
 .(ٕ)مفتوحتٌن
 الفوائد:

 تمرٌر مبدأ الوحً اإللهً.-ٔ
ٌِْه َوَسلََّم. ،أول الرسل نوح علٌه السبلم -ٕ  وآخرهم دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ

 المرآن
ا  ُ ُموَسى تَْكِلٌما ٌَْن َوَكل َم ّللا  ٌَْن ِمْن لَْبُل َوُرُسالا لَْم نَْمُصْصُهْم َعلَ }َوُرساُلا لَْد لََصْصنَاهُْم َعلَ

 [ٗٙٔ]النساء : ({ ٗٙٔ)
 التفسٌر:

وأرسلنا رسبل لد لصصناهم علٌن فً المرآن من لبل هذه اآلٌة، ورسبل لم نمصصهم علٌن 
 لحكمة أردناها. وكلم هللا موسى تكلًٌما؛ تشرًٌفا له بهذه الصفة. 

 سبب النزول:
لم،  فمالت الٌهود: ذكر دمحم النبٌٌن ولم ٌبٌن لنا أمر موسى أكلمه هللا أم لال مماتل:" 

 .(ٖ)فً لول الٌهود:}ورسبل لد لصصناهم علٌن من لبل{" -عز وجل -ٌكلمه؟ فؤنزل هللا
ٌَْن ِمْن لَْبُل{ ]النساء : لوله تعالى:  وأرسلنا رسبل  [، أي:"ٗٙٔ}َوُرسُبًل لَْد لََصْصنَاهُْم َعلَ

 .(ٗ)لد لصصناهم علٌن فً المرآن"
 .(ٙ)ها، ألن هذه مدنٌة"وفً ؼٌر (٘)هإالء بمكة فً األنعام لال مماتل:" 
أي : من لبل هذه اآلٌة ، ٌعنً: فً السور المكٌة وؼٌرها، وهذه تسمٌة  لال ابن كثٌر:" 

األنبٌاء الذٌن نُصَّ على أسمابهم فً المرآن ، وهم : آدم وإدرٌس ، ونوح ، وهود ، وصالح ، 
وإبراهٌم ، ولوط ، وإسماعٌل ، وإسحاق ، وٌعموب ، وٌوسؾ ، وأٌوب ، وشعٌب ، وموسى ، 

علٌهم -وسلٌمان ، وإلٌاس ، واْلٌَسَع ، وزكرٌا ، وٌحٌى ، وعٌسى وهارون ، وٌونس ، وداود ، 
 .(2)وكذا ذو الكفل عند كثٌر من المفسرٌن ، وسٌدهم دمحم صلى هللا وعلٌه وسلم" -الصبلة والسبلم

 .(2)وسلم"
ٌَْن{ ]النساء : لوله تعالى:  ورسبل لم نمصصهم  [، أي:"ٗٙٔ}َوُرسُبًل لَْم نَْمُصْصُهْم َعلَ

 .(1)ا"علٌن لحكمة أردناه
 .(5)أي : خلما آخرٌن لم ٌذكروا فً المرآن" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)بعث هللا نبٌا عبدا حبشٌا فهو ممن لم ٌمصه على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال علً:" 
عن أبً أمامة لال: "للت: ٌا نبً هللا، كم األنبٌاء؟ لال: مابة ألؾ وأربعة وعشرون ألفا،  

 .(ٔٔ)وخمسة عشر جما ؼفٌرا"الرسل من ذلن ثبلثمابة 
بعث هللا ثمانٌة آالؾ نبً ، أربعة آالؾ إلى بنً »عن أنس لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : و 

 .(ٔ)«"إسرابٌل ، وأربعة آالؾ إلى سابر الناس
                                                             

 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٕ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 (، من سورة األنعام وبداٌتها:}وتلن حجتنا آتٌناها إبراهٌم على لومه..{ اآلٌات.12 -1ٌٖشٌر إلى اآلٌات: )(٘)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
:" بعث نبً من الحبش فهو ممن لم 5ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٕ٘ٙ، وفً رواٌة )5ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٗٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)

 ٌمصه على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص".
 .1ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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من  بعثت على إثر من ثبلثة آالؾ نبً»وعن عن أنس أٌضا لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  
 .(ٕ)«"بنً إسرابٌل

ُ ُموَسى تَْكِلًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:  وكلم هللا موسى تكلًٌما؛  [، أي:"ٗٙٔ}َوَكلََّم َّللاَّ
 .(ٖ)تشرًٌفا له بهذه الصفة"

ٌعنً: مشافهة وهو ابن أربعٌن سنة لٌلة النار، ومرة أخرى حٌن أعطً  لال مماتل:" 
 .(ٗ)التوراة"
 أخبر هللا عز وجل بتخصٌص نبً ممن ذكر، فؤعلم عز وجل أن موسى لال الزجاج:" 

 .(٘)كلم بؽٌر وحً، وأكد ذلن بموله تكلٌما، فهو كبلم كما ٌعمل الكبلم ال شن فً ذلن"
وهذا تشرٌؾ لموسى ، علٌه السبلم ، بهذه الصفة ؛ ولهذا ٌمال له :  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)الكلٌم"
لما كلم هللا تعالى موسى ٌوم الطور، كلمه بؽٌر الكبلم الذي عن جابر بن عبد هللا لال: " 

كلمه ٌوم ناداه، فمال له موسى: ٌا رب هذا كبلمن الذي كلمتنً به؟ لال: ال ٌا موسى، إنما كلمتن 
بموة عشرة آالؾ لسان ولً لوة األلسنة كلها وأنا ألوى من ذلن، فلما رجع موسى إلى بنً 

 نا كبلم الرحمن، فمال: ال أستطٌعه. لالوا: فشبه. لال:إسرابٌل لالوا: ٌا موسى، صؾ ل
 .(2)ألم تروا إلى صوت الصواعك فإنها لرٌب منه ولٌس به"

 إن هللا تعالى لما كلم موسى باأللسنة كلها سوى كبلمه، فمال له موسى: ولال كعب:" 
خلمن شًء  أي رب هذا كبلمن؟ لال: ال، ولو كلمتن بكبلمً لم تستمم له. لال: أي رب فهل من
 .(1)ٌشبه كبلمن؟ لال: ال. لال: وأشد خلمً شبها بكبلمً أشد ما تسمعون من الصواعك"

 .(5)لال: "كلم هللا موسى مرتٌن"وروي عن كعب اٌضا،  
 .(ٓٔ)ابن داود فً لول هللا تعالى: "}وكلم هللا موسى تكلٌما{ لال: مرارا"وروي عن  

 .(ٔٔ)هللا موسى تكلٌما{، لال: مشافهة"عن أبً عصمة فً لول هللا تعالى: "}وكلم و
لَما كلم هللا موسى كان ٌُْبِصُر دبٌَب النمل »عن أبً هرٌرة لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 .(ٕٔ)«"على الصفا فً اللٌلة الظلماء
 الفوائد:

سبحانه كلم نبٌه  كما ٌلٌك بجبلله، وأنه -تعالى-من فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات صفة الكبلم هلل  -ٔ
 حمٌمة ببل وساطة. -علٌه السبلم-موسى 

ذكر أن الرسل منهم من لصه هللا على رسوله ومنهم من لم ٌمصصه علٌه وهذا ٌدل على  -ٕ
 .كثرتهم

 
                                                                                                                                                                               

( : "فٌه موسى بن عبٌدة ٕٓٔ/1ثمً فً المجمع ). لال الهٌٖ٘/ٖ، ورواه أبو نعٌم فً الحلٌة:ٓٙٔ/2مسند أبً ٌعلى: (ٔ)
 .الربذي وهو ضعٌؾ جدًا"

وهذا ؼرٌب من هذا الوجه وإسناده ال بؤس به ، رجاله كلهم معروفون إال  ، ولال:"2ٔٗ/ٕرواه ابن كثٌر فً تفسٌره: (ٕ)
 .أحمد بن طارق هذا ، فإنً ال أعرفه بعدالة وال جرح"

 ولال : "ؼرٌب". ،ٕٙٔ/ٖورواه أبو نعٌم فً الحلٌة: 
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .2ٗٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 وهذا إسناد ضعٌؾ". :"2٘ٗ/ٕ. لال ابن كثٌر:5ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٔٔٔ/ٗ(:ص12ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص11ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص15ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
( ، من طرٌك أحمد بن الحسٌن بن بهرام به ، ولال الهٌثمً فً المجمع 22ورواه الطبرانً فً المعجم الصؽٌر برلم )(ٕٔ)
وهذا حدٌث ؼرٌب ، وإسناده ال  :"2ٗٗ/ٕلال ابن كثٌر:( : "فٌه الحسٌن بن أبً جعفر الجفري : وهو مترون"، ٖٕٓ/1)

 .ٌصح ، وإذا صح مولوفًا كان جًٌدا"
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 المرآن
سُِل َوَكانَ  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحج  ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن ِلئاَل  ٌَكُوَن ِللن اِس َعلَى ّللا  ا  }ُرسُالا ُمبَّشِ ا َحِكٌما ُ َعِزٌزا ّللا 

 [٘ٙٔ({ ]النساء : ٘ٙٔ)
 التفسٌر:

رٌن بثوابً، ومنذرٌن بعمابً؛ لببل ٌكون للبشر حجة ٌعتذرون بها  أرَسْلُت رسبل إلى َخْلمً ُمبّشِ
 بعد إرسال الرسل. وكان هللا عزًٌزا فً ملكه، حكًٌما فً تدبٌره.

ِرٌَن َوُمْنِذِرٌلوله تعالى:  أرَسْلُت رسبل إلى َخْلمً  [، أي:"َ٘ٙٔن{ ]النساء : }ُرسُبًل ُمبَّشِ
رٌن بثوابً، ومنذرٌن بعمابً"  .(ٔ)ُمبّشِ

لوله: }نذٌرا{، لال: نذٌرا من  ، "(ٕ)لوله: }مبشرا{، لال:مبشرا بالجنة" عن ابن عباس:" 
 .(ٖ)من النار"
 .(ٗ)}مبشرٌن{ بالجنة، }ومنذرٌن{ من النار" لال مماتل:" 
أي : ٌبشرون من أطاع هللا واتبع رضوانه بالخٌرات ، وٌنذرون من  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)خالؾ أمره وكذب رسله بالعماب والعذاب"
 .(ٙ)أي: أرسلنا رسبل مبشرٌن بالجنة ومنذرٌن بالنار" لال السمرلندي:" 
ةً َواحِ  سمى هللا تعالى النبٌٌن بهذٌن االسمٌن، فمال: لال الثعلبً:"  َدةً فَبَعََث }َكاَن النَّاُس أُمَّ

ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن{ ]البمرة :  ٌٌَِّن ُمبَّشِ ُ النَّبِ  [، ثم سمى المرسلٌن خاصة بهذا اإلسم، فمال:َّٖٕٔللاَّ
ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن{ ]النساء :  [ ، ثم سمى نبٌنا خاصة بهذٌن االسمٌن، فمال: }إِنَّا أَْرَسْلَناَن ٘ٙٔ}ُمبَّشِ

ًرا َونَِذٌ ِ َوَرسُوِلِه)1ًرا )َشاِهًدا َوُمبَّشِ  .(2)["5-1({ ]الفتح : 5(ِلتُْإِمنُوا بِاَّللَّ
ُسِل{ ]النساء : لوله تعالى:  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ لببل  [، أي:"٘ٙٔ}ِلببَلَّ ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

 .(1)ٌكون للبشر حجة ٌعتذرون بها بعد إرسال الرسل"

 .(5)فٌمولوا : ما أرسلت إلٌنا رسبل" لال السدي:" 
 .(ٓٔ)عن أبً مالن لوله: "}لببل{، ٌعنً: لكٌبل"

 .(ٔٔ)فٌمولوا ٌوم المٌامة: لم ٌؤتنا لن رسول" لال مماتل:" 
َّبَِع آٌَاِتَن{ ]طه:  لال مكً بن أبً طالب:"  ٌْنَا َرسُواًل فَنَت أي: كٌبل ٌمولوا: هبل }أَْرَسْلَت إِلَ

 .(ٕٔ)["2ٗالمصص:  - ٖٗٔ
فٌمول: ما أرسلت إلٌنا رسوال فنتبع وما أنزلت علٌنا كتابا. ولال فً  لال الثعلبً:أي:" 

بٌَِن َحتَّى نَْبعََث   .(ٖٔ)["٘ٔ{ ]اإلسراء : َرُسوالا آٌة أخرى: } َوَما كُنَّا ُمعَذِّ
ٌبٌن، ألن الشاهد هو المبٌن لما ٌشهد به، فاهلل جل وعز ٌبٌنه وٌعلم  لال الزجاج:أي:" 

 .(ٗٔ)مع إبانته أنه حك"
أي : أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة ، وبٌن ما  لال ابن كثٌر:" 

ْهلَْكنَاهُْم ٌحبه وٌرضاه مما ٌكرهه وٌؤباه ؛ لببل ٌبمى لمعتذر عذر ، كما لال تعالى : } َولَْو أَنَّا أَ 

                                                             
 .ٗٓٔمٌسر:التفسٌر ال (ٔ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص5ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٙٔٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (2)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٓٗ/5(:ص1ٗ5ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٓٔٔ/ٗ(:ص5ٖٕٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘ٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)
 .ٙٔٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗٔ)
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َِّبَع آٌَاتَِن ِمْن لَْبِل أَْن نَِذلَّ  ٌْنَا َرسُوال فَنَت َونَْخَزى { ]طه : بِعَذَاٍب ِمْن لَْبِلِه لََمالُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسْلَت إِلَ
ٌِْدٌِهْم فٌََمُولُ ٖٗٔ َمْت أَ وا َربَّنَا لَْوال أَْرَسْلَت [ ، وكذا لوله تعالى : } َولَْوال أَْن تُِصٌبَُهْم ُمِصٌبَةٌ بَِما لَدَّ

َّبَِع آٌَاتَِن َونَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]المصص :  ٌْنَا َرسُوال فَنَت  .(ٔ)[ "2ٗإِلَ
لال : "لال رسول هللا صلى  -رضً هللا عنه-ولد ثبت فً الصحٌحٌن عن ابن مسعود ، 

ٌَْر من هللا ، من أجل ذلن حرم ال:»هللا علٌه وسلم  فواحش ما َظَهر منها وما بطن ، وال ال أَحَد أَؼ
أحَد أحبَّ إلٌه المدُح من هللا ، من أجل ذلن مدح نفسه ، وال أحَد أَحبَّ إلٌه العُذر من هللا ، من 
أجل ذلن بعث النبٌٌن مبشرٌن ومنذرٌن" وفً لفظ : "من أجل ذلن أرسل رسله ، وأنزل 

 .(ٕ)«"كتبه
رسل رسوال كان ذلن عدال منه إذ أعطى كل ولو إن هللا تعالى لم ٌ لال السمرلندي:" 

واحد من خلمه من العمل ما ٌعرفه، ولكن أرسل تفضبل منه، ولكً ٌكون زٌادة فً الحجة 
 .(ٖ)علٌهم"

ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:  وكان هللا عزًٌزا فً ملكه،  [، أي:"٘ٙٔ}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٗ)حكًٌما فً تدبٌره"

}عزٌزا{ بالنممة لمن ٌجحده، }حكٌما{، حكم إرسال الرسل  دي:أي:"لال السمرلن 
 .(٘)واألنبٌاء علٌهم السبلم"

ٌمول : ولم ٌزل هللا ذا ِعزة فً انتمامه ممن انتمم منه من خلمه ، على  لال الطبري:" 
تَه علٌه برسله وأدلَّتَه " حكًٌما " ، فً تدبٌره فٌهم ما  كفره به ، ومعصٌته إٌاه ، بعد تثبٌته حجَّ

 .(ٙ)دبّره"
 الفوائد:

 .بٌان الحكمة فً إرسال الرسل، وهً الحجة على الناس ٌوم المٌامة-ٔ

فلم ٌبك للخلك على هللا حجة إلرساله الرسل تترى ٌبٌنون لهم أمر دٌنهم  السعدي:"لال  
ومراضً ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلن فبل ٌلومن إال 

 .(2)"نفسه
مبشرٌن لمن أطاع هللا واتبعهم بالسعادة الدنٌوٌة واألخروٌة ومنذرٌن  الرسل أن هللا أرسل -ٕ

 .هللا وخالفهم بشماوة الدارٌن من عصى
أن أرسل إلٌهم الرسل وأنزل علٌهم الكتب وذلن أٌضا من  ،كمال عزته تعالى وحكمتهأن من  -ٖ

فضله وإحسانه حٌث كان الناس مضطرٌن إلى األنبٌاء أعظم ضرورة تمدر فؤزال هذا 
ٌتمها بالتوفٌك لسلون  االضطرار فله الحمد وله الشكر ونسؤله كما ابتدأ علٌنا نعمته بإرسالهم أن

 .(1)طرٌمهم إنه جواد كرٌم
هو المحكم لخلك  :"«الحكٌم»و ،(5)"هو المنٌع الذي ال ٌؽلب : "«العزٌز» ومن اسمابه تعالى:-ٗ

 . (ٓٔ)"لخلك األشٌاء
 المرآن

ٌَْن أَْنَزلَهُ بِِعْلِمِه َواْلَماَلئَِكةُ ٌَْشَهُدوَن  ُ ٌَْشَهُد بَِما أَْنَزَل إِلَ ا )}لَِكِن ّللا  ِ َشِهٌدا ({ َٙٙٔوَكفَى بِاَّلل 
 [ٙٙٔ]النساء : 

                                                             
 .2٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .(2ٕٙٓ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٗٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .1ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٔبحر العلوم: (٘)
 .1ٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗٔتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٗٔانظر: تفسٌر السعدي: (1)
 .2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (5)
 .2ٖ/ٔشؤن الدعاء: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
فاهلل ٌشهد لن بؤنن رسوله الذي أَْنَزَل علٌه المرآن  -أٌها الرسول-إن ٌكفر بن الٌهود وؼٌرهم 

 العظٌم، أنزله بعلمه، وكذلن المبلبكة ٌشهدون بصدق ما أوحً إلٌن، وشهادة هللا وحدها كافٌة.
 وجهان:فً سبب نزول اآلٌة 

صلى هللا علٌه  -؛ لال: "دخل على رسول هللا -رضً هللا عنهما-أحدهما: عن عبد هللا بن عباس 
، فمالوا: ما «إنً وهللا أعلم أنكم لتعلمون أنً رسول هللا»جماعة من ٌهود، فمال لهم:  -وسلم 

ُ ٌَْشَهُد بَِما أَْنَزَل إِلٌَْ -تعالى-نعلم ذلن؛ فؤنزل هللا  َن أَْنَزلَهُ بِِعْلِمِه َواْلَمبَلبَِكةُ ٌَْشَهُدوَن َوَكَفى : }لَِكِن َّللاَّ
ِ َشِهًٌدا{"  .]ضعٌؾ[.(ٔ)بِاَّللَّ

فمالوا: سؤلنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: ونمل الواحدي عن الكلبً: "إن رإساء أهل مكة أتوا رسول هللا 
هللا بعثن إلٌنا رسوال، فنزلت هذه عنن الٌهود فزعموا أنهم ال ٌعرفونن، فؤتنا بمن ٌشهد لن أن 

 .(ٕ)اآلٌة: }لكن هللا ٌشهد{"
ٌَْن{ ]النساء : لوله تعالى:  ُ ٌَْشَهُد بَِما أَْنَزَل إَِل [ ، أي:" إِن لم ٌشهد لن هإالء ٙٙٔ}لَِكِن َّللاَّ

 .(ٖ)بالنبوة فاهلل ٌشهد لن بؤنن رسوله الذي أَْنَزَل علٌه المرآن العظٌم"
المعنى: إن جحدوا ما أنزل إلٌن ٌا دمحم بؤن لالوا: }َمآ أَنَزَل هللا  ب:"لال مكً بن ابً طال 

ٍء{ فإن هللا ٌشهد أنه أنزله إلٌن" ًْ ن َش  .(ٗ)على بََشٍر ّمِ
إن ٌكفر بالذي أوحٌنا إلٌن ، ٌا دمحم ، الٌهود الذٌن سؤلون أن تنزل  لال الطبري:أي:" 

فكذبون ، فمد كذبوا. ما « هللا على بشر من شًء ما أنزل»علٌهم كتابًا من السماء ، ولالوا لن : 
 .(٘)األمر كما لالوا : لكن هللا ٌشهد بتنزٌله إلٌن ما أنزل من كتابه ووحٌه"

ٌْنَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبٌٌَِِّن  لال ابن كثٌر:"  ٌَْن َكَما أَْوَح َنا إِلَ ٌْ لما تضمن لوله تعالى : } إِنَّا أَْوَح
والرد على من أنكر نبوته من المشركٌن وأهل  -ملسو هيلع هللا ىلص-السٌاق ، إثبات نبوته ِمْن بَْعِدِه { إلى آخر 

ٌَْن {، أي:وإن كفر به من كفر به ممن كذبن  ُ ٌَْشَهُد بَِما أَنزَل إِلَ الكتاب ، لال هللا تعالى:} لَِكِن َّللاَّ
رآن العظٌم الذي } ال ٌَؤْتٌِِه وخالفن ، فاهلل ٌشهد لن بؤنن رسوله الذي أنزل علٌه الكتاب ، وهو:الم

ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد { ]فصلت :  ٌِْن ٌََد  .(ٙ)["ٕٗاْلبَاِطُل ِمْن بَ
 .(2)[ ، أي:" أنزل ذلن إلٌن بعلمه"ٙٙٔ}أَْنَزلَهُ بِِعْلِمِه{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(1)ِخٌرته من خلمه"بعلم منه أنن لال مكً بن ابً طالب:أي:" 
 .(5)أي: أنزل المرآن الذي فٌه علمه" لال الزجاج:" 
أنزل ذلن إلٌن بعلم منه بؤنن ِخٌَرته من خلمه ، وصِفٌُّه من  لال الطبري:اي:" 

 .(ٓٔ)عباده"
أي: فٌه علمه الذي أراد أن ٌطلع العباد علٌه ، من البٌنات والهدى لال ابن كثٌر:" 

وٌرضاه ، وما ٌكرهه وٌؤباه ، وما فٌه من العلم بالؽٌوب من الماضً والفرلان وما ٌحبه هللا 
والمستمبل ، وما فٌه من ذكر صفاته تعالى الممدسة ، التً ال ٌعلمها نبً مرسل وال ملن ممرب 

                                                             
/ ٕ)، وذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" 5ٓٗ/5(:1٘ٔٓٔ(، و)1٘ٓٓٔأخرجه ابن إسحاق، ومن طرٌمه الطبري)  (ٔ)

 (، وزاد نسبته البن المنذر.2٘ٓ
 وسنده ضعٌؾ؛ لجهالة شٌخ ابن إسحاق.

 .12ٔأسباب النزول: (ٕ)
 .ٗٓٔ، والتفسٌر المٌسر:5ٕ٘صفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖ٘٘ٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .5ٓٗ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٓٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘٘ٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (1)
 .ٖٗٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5ٓٗ،5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِال بَِما َشاَء { ]الب ًْ مرة : ، إال أن ٌُْعِلَمه هللا به ، كما لال تعالى:} َوال ٌُِحٌطُوَن ِبَش
 .(ٔ)["ٓٔٔ[ ، ولال } َوال ٌُِحٌطُوَن بِِه ِعْلًما { ]طه : ٕ٘٘

[ ، أي:" وكذلن المبلبكة ٌشهدون ٙٙٔ}َواْلَمبَلبَِكةُ ٌَْشَهُدوَن{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)بصدق ما أوحً إلٌن"

 .(ٖ)وٌشهد بذلن مبلبكته"لال مكً بن ابً طالب:أي:" 
 .(ٗ)أنه أنزله إلٌن" لال ابن ابً زمنٌن: اي:" 

وٌشهد لن بذلن مبلبكته ، فبل ٌحزنن تكذٌُب من كذَّبن ، وخبلُؾ من  لال الطبري:أي:"
 .(٘)خالفن"

ة إْن جحدت الٌهود وشهادة المبلبكة إنَّما تُعرؾ بمٌام  لال الواحدي:أي: ٌشهد " لن بالنُّبوَّ
 .(ٙ)المعجزة فَمْن ظهرت معجزته شهدت المبلبكة بصدله"

ِ َشِهًٌدا{ ]النساء : تعالى: لوله   .(2)[، أي:" وشهادة هللا وحدها كافٌة"ٙٙٔ}َوَكفَى بِاَّللَّ
 .(1)"أَْي: كفى هللا شهٌدا" لال الواحدي:

وحسبن باهلل شاهًدا على صدلن دون ما سواه من خلمه ، فإنه إذا شهد  لال الطبري:أي:" 
ٌَِضْرن تكذٌب من كذَّبن"  .(5)لن بالصدق ربن ، لم 

دخلت مإكدة، المعنى: اكتفوا باهلل فً « الباء»معناه: وكفى هللا شهٌدا، و لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)شهادته"
 فإن لٌل: إذا شهد هللا له بالرسالة، فؤي حاجة إلى شهادة المبلبكة؟  لال السمعانً:" 

لٌل: ألن الذٌن حضروا عند النبً، كان عندهم أنهم علماء األرض؛ فمالوا: نحن علماء 
رض، ونحن ننكر رسالتن، فمال هللا تعالى: إن أنكره علماء األرض، ٌشهد به علماء السماء، األ

وهم المبلبكة، على ممابلة زعمهم وظنهم؛ ال للحاجة إلى شهادتهم؛ فإنه لال: }وكفى باهلل 

 .(ٔٔ)شهٌدا{"
 الفوائد:

ٌِْه َوَسلََّم.شهادة الرب تبارن وتعالى والمبلبكة بنبوة خاتم األنبٌاء ورسالته -ٔ  َصلَّى هللاُ َعلَ
ما حواه المرآن من تشرٌع وما ضمه بٌن دفتٌه من معارؾ وعلوم أكبر شهادة للنبً دمحم إن  -ٕ

ٌِْه َوَسلََّم بالنبوة والرسالة.  َصلَّى هللاُ َعلَ
المطَّلع على جمٌع األشٌاء. سمع جمٌع األصوات، " :أي ،اسم من أسمابه تعالى :«الشهٌد»و -ٖ

ها وجلٌها. وأبصر جمٌع الموجودات، دلٌمها وجلٌلها، صؽٌرها وكبٌرها، وأحاط علمه بكل خفٌّ 
 .(ٕٔ)"شًء، الذي شهد لعباده، وعلى عباده، بما عملوه

الشهٌد: هو الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم، وعلٌم.  لال الخطابً:" 
 فمن شهد منكم الشهر}: -سبحانه -لد لال و ، أي: كؤنه الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء

أي: من حضر منكم فً الشهر فلٌصمه، وٌكون الشهٌد، بمعنى: العلٌم.  ،[1٘ٔ]البمرة/{فلٌصمه
 .(ٖٔ)"لٌل: معناه: علم هللا ،[1ٔ:]آل عمران {شهد هللا أنه ال إله إال هو}كموله: 

                                                             
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘٘ٔ/ٕالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .5ٓٗ،5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٓالوجٌز: (ٙ)
 .ٗٓٔسر:التفسٌر المٌ (2)
 .ٕٖٓالوجٌز: (1)
 .5ٓٗ،5تفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .5ٗ1تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .2ٙ-2٘/ٔشؤن الدعاء: (ٖٔ)
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 المرآن

ا )}إِن  ال ِذٌَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل  ِ لَْد َضلُّوا َضاَلالا بَِعٌدا  [1ٙٔ({ ]النساء : 1ّٙٔللا 
 التفسٌر:

تن، وصدوا الناس عن اإلسبلم، لد بَعُدوا عن طرٌك الحك بُْعًدا شدًٌدا.  إن الذٌن جحدوا نُبُوَّ
تن" [، أي:"2ٙٔ}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]النساء : لوله تعالى:   .(ٔ)إن الذٌن جحدوا نُبُوَّ
 .(ٕ)أي : كفروا فً أنفسهم فلم ٌتبعوا الحك" ابن كثٌر:"لال  
الذٌن جحدوا ، ٌا دمحم ، نبوتن بعد علمهم بها ، من أهل الكتاب الذٌن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)التصصت علٌن لصتهم ، وأنكروا أن ٌكون هللا جل ثناإه أوحى إلٌن كتابه"
ِ{ ]النلوله تعالى:  وصدوا الناس عن  [، أي:"2ٙٔساء : }َوَصدُّوا َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٗ)اإلسبلم"
 .(٘)ٌعنً: صرفوا الناس عن دٌن هللا" لال السمرلندي:" 
 .(ٙ)أي" وَسعْوا فً صد الناس عن اتباعه وااللتداء به"لال ابن كثٌر: 
 .(2)صدهم عن سبٌل هللا كان بكتمان نعت دمحم" لال السمعانً:" 
ٌعنً : عن الدٌن الذي بعثَن هللا به إلى خلمه ، وهو اإلسبلم. وكان  لال الطبري:" 

ما نجد صفة دمحم فً :»صدهم عنه ، لٌِلُهم للناس الذٌن ٌسؤلونهم عن دمحم من أهل الشرن 
، وادعاءهم أنهم عُِهد إلٌهم أن النبّوة ال تكون إال فً ولد هارون ومن ذرٌة داود ، وما «كتابنا!

ر التً كانوا ٌثبِّطون الناس بها عن اتباع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتصدٌك به وبما أشبه ذلن من األمو
 .(1)جاء به من عند هللا"

 .(5)عن مجاهد لوله: "}عن سبٌل هللا{، عن الحك" 

لد بَعُدوا عن طرٌك الحك  [، أي:"2ٙٔ}لَْد َضلُّوا َضبَلاًل بَِعًٌدا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)دًٌدا"بُْعًدا ش

 .(ٔٔ)ٌعنً: طوٌبل" لال مماتل:" 
ٌعنً : لد جاروا عن لصد الطرٌك جوًرا شدًٌدا ، وزالوا عن  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)المحّجة"
لد خرجوا عن الحك وضلوا عنه ، وبَعُُدوا منه بعًدا عظٌما لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٖٔ)شاسعًا"

 .(ٗٔ)أي: هلكوا، والضبلل: الهبلن" لال السمعانً:" 
 الفوائد:

 شر الكفر ما كان مع الصد عن سبٌل اله والظلم، وهذا كفر الٌهود، العٌاذ باهلل. -ٔ

                                                             
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (٘)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٓٔٗ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:ص52ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٓٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
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وأي ضبلل أعظم من ضبلل من ضل بنفسه وأضل ؼٌره، فباء باإلثمٌن  لال السعدي:" 
 .(ٔ)"ورجع بالخسارتٌن وفاتته الهداٌتان

أن أشد الناس ضبلال من كان ضاال وٌعتمد فى نفسه أنه محك، وٌتوسل بذلن الضبلل إلى  -ٕ
اكتساب المال، فهو لد سار فى سبٌل الشٌطان، وبعد عن سبٌل هللا، فلم ٌعد ٌفمه أنها هى 

 .(ٕ)الموصلة إلى خٌر العالبة

                                                             
 .ٕ٘ٔتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕ٘/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)



2٘ 
 

 المرآن
ُ لِ   [1ٙٔ({ ]النساء : 1ٌَْٙٔغِفَر لَُهْم َواَل ِلٌَْهِدٌَُهْم َطِرٌماا )}إِن  ال ِذٌَن َكفَُروا َوَظلَُموا لَْم ٌَُكِن ّللا 

 التفسٌر:
إن الذٌن كفروا باهلل وبرسوله، وظلموا باستمرارهم على الكفر، لم ٌكن هللا لٌؽفر ذنوبهم، وال 

 لٌدلهم على طرٌك ٌنجٌهم.
 .(ٔ)إن الذٌن كفروا باهلل وبرسوله" [، أي:"1ٙٔ}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٕ)أي: جحدوا " لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)ٌعنً: الٌهود كفروا بدمحم والمرآن" لال مماتل:" 
 .(ٗ)وظلموا باستمرارهم على الكفر" [، أي:"1ٙٔ}َوَظلَُموا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(٘)ٌعنً: وأشركوا باهلل" لال مماتل:" 
 .(ٙ)وظلموا{، لال: الظلم: الفاحشة"عن إبراهٌم لوله: "} 
لال السمعانً:" فإن لال لابل: أي معنى لموله: }وظلموا{ ولد لال: }كفروا{ وظلمهم  
 كفرهم؟ 

 .(2)لٌل: معناه: كفروا باهلل، وظلموا دمحما بكتمان نعته"
وهذا الظلم هو زٌادة على كفرهم، وإال فالكفر عند إطبلق الظلم ٌدخل  لال السعدي:"

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر واالستؽراق فٌه، فهإالء بعٌدون من المؽفرة والهداٌة ، فٌه
 .(1)"للصراط المستمٌم

ُ ِلٌَْؽِفَر لَُهْم{ ]النساء : لوله تعالى:   .(5)لم ٌكن هللا لٌؽفر ذنوبهم" [، أي:"1ٙٔ}لَْم ٌَكُِن َّللاَّ
 .(ٓٔ)أي: ما داموا على كفرهم" لال السمرلندي:" 
أخبر تعالى عن حكمه فً الكافرٌن بآٌاته وكتابه ورسوله ، الظالمٌن  ابن كثٌر:" لال 

 .(ٔٔ)ألنفسهم بذلن ، وبالصد عن سبٌله وارتكاب مآثمه وانتهان محارمه ، بؤنه ال ٌؽفر لهم"
 -لٌل: ذكره تؤكٌدا }لم ٌكن هللا لٌؽفر لهم{ فً هذا إشارة إلى أن هللا  لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)ر للكافرٌن أجمع، كان ٌسع ذلن رحمته، لكنه لطع المول بؤن ال ٌؽفر لهم"لو ؼف -تعالى 
وال لٌدلهم على طرٌك  [، أي:"1ٙٔ}َواَل ِلٌَْهِدٌَُهْم َطِرٌمًا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)ٌنجٌهم"
 .(ٗٔ)أي : سبٌبل إلى الخٌر" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘ٔ)م"ٌعنً: ال ٌوفمهم لطرٌك اإلسبل لال السمرلندي:" 
 .(ٙٔ)لال السمعانً:"ٌعنً: اإلسبلم" 
 الفوائد:

                                                             
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:ص51ٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٗٓ٘/ٌٔر السمعانً:تفس (2)
 .ٕ٘ٔتفسٌر السعدي: (1)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٗٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (٘ٔ)
 .٘ٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٙٔ)
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سنة هللا تعالى فً أن العبد إذا أبعد فً الضبلل، وتوؼل فً الشر والفساد ٌتعذر علٌه التوبة  -ٔ
 فٌموت على ذلن وٌهلن.

أنه انسدت علٌهم طرق الهداٌة بما كسبوا وبسبب استمرارهم فً طؽٌانهم وازدٌادهم فً -ٕ
ٍم ِلْلعَبٌِد{ ]فصلت :  على للوبهم بذلن، لال تعالى:الكفر،  فطبع   .[ٙٗ}َوَما َربَُّن ِبَظبلَّ

 المرآن
ا ) ِ ٌَِسٌرا ا َوَكاَن ذَِلَن َعلَى ّللا   [1ٙٔ({ ]النساء : 1ٙٔ}إاِل  َطِرٌَك َجَهن َم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَدا

 التفسٌر:
  ٌسًٌرا، فبل ٌعجزه شًء.إال طرٌك جهنم ماكثٌن فٌها أبًدا، وكان ذلن على هللا

لن ٌهدٌهم إِال إِلى الطرٌك الموصلة [، أي:" 5ٙٔ}إِالَّ َطِرٌَك َجَهنََّم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٔ)إِلى جهنم"
ٌعنً: ٌتركهم وٌخذلهم فً طرٌك الكفر عموبة لكفرهم ولجحودهم وهو  لال السمرلندي 

 .(ٕ)طرٌك جهنم. وٌمال: إال العمل الذي ٌجبرهم إلى جهنم"
 .(ٖ)ٌعنً: طرٌك الكفر، فهو ٌمود إلى جهنم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)"ٌعنى: الٌهودٌة لال السمعانً:" 
 .(٘)ماكثٌن فٌها أبًدا" [، أي:"5ٙٔ}َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٙ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ال ٌموتون" 

 .(2)وعن ابن عباس: "}خالدٌن فٌها أبدا{، لال: ال انمطاع له"
 .(1)أي: دابمٌن فٌها" لال السمرلندي:" 
ٌدخلونها وٌذولون عذابها حال كونهم خالدٌن فٌها أبدا ال ٌخرجون  :أي لال المراؼً:" 

 .(5)"منها

ِ ٌَِسًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:  وكان ذلن على هللا  [، أي:"5ٙٔ}َوَكاَن ذَِلَن َعلَى َّللاَّ
 .(ٓٔ)ٌسًٌرا، فبل ٌعجزه شًء"

 .(ٔٔ)ٌعنى: عذابهم على هللا هٌنا" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)أي: خلودهم وعذابهم فً النار هٌّن على هللا تعالى" لال السمرلندي:" 
وكان ذلن الجزاء سهبل على هللا دون ؼٌره، ألنه ممتضى حكمته  :أي لال المراؼً:" 

 .(ٖٔ)"وسننه، ولٌس بالعزٌز على لدرته
ٌمول : وكان تخلٌُد هإالء الذٌن وصفت لكم صفتهم فً جهنم ، على هللا  لال الطبري:" 

ستصعب ٌسًٌرا ، ألنه ال ٌمدر من أراد ذلن به على االمتناع منه ، وال له أحد ٌمنعه منه ، وال ٌ
 .(ٗٔ)علٌه ما أراد فعله به من ذلن ، وكان ذلن على هللا ٌسًٌرا ، ألن الخلك خلمُه ، واألمَر أمُره"

 .(٘ٔ)وهذا فً حك من سبك حكمه فٌهم أنهم ال ٌإمنون" لال البؽوي:" 

                                                             
 .5ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .٘ٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٖٓٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٔٔ/ٗ(:صٖٔٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٕٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (5)
 .ٌٗٓٔر المٌسر:التفس (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
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 الفوائد:
هى الطرٌك التً ٌنتهى إلٌها من دسى نفسه بالكفر والظلم، وأوؼل فى السٌر أن طرٌك جهنم -ٔ

 .فٌها طول عمره، واستمرأ الشرور والمفاسد، حتى هوت به إلى واد سحٌك
 ألن هللا ال ٌعبؤ بهم وال ٌبالى بشؤنهم. ،وبٌان الٌهود تحمٌر ألمرأن اآلٌة -ٕ
 

 المرآن
ا لَكُْم َوإِْن  ٌْرا سُوُل بِاْلَحّكِ ِمْن َربِّكُْم فَآِمنُوا َخ ِ َما ِفً }ٌَا أٌََُّها الن اُس لَْد َجاَءكُُم الر  تَْكفُُروا فَِإن  َّلِل 

ا ) ا َحِكٌما ُ َعِلٌما  [1ٓٔ({ ]النساء : 1ٓٔالس َماَواِت َواْْلَْرِض َوَكاَن ّللا 
 التفسٌر:

لوه واتبعوه، فإن  ٌا أٌها الناس لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص باإلسبلم دٌن الحك من ربكم، فََصّدِ
وا على كفركم فإن هللا ؼنً عنكم وعن إٌمانكم؛ ألنه مالن ما فً اإلٌمان به خٌر لكم، وإن تُ  صرُّ

 السموات واألرض. وكان هللا علًٌما بؤلوالكم وأفعالكم، حكًٌما فً تشرٌعه وأمره. 
سُوُل بِاْلَحّكِ ِمْن َربِّكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:  ٌا  [، أي:"2ٓٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءكُُم الرَّ

 .(ٔ)ها الناس لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص باإلسبلم دٌن الحك من ربكم"أٌ
 .(ٕ)ٌعنى: دمحما، }بالحك{، ٌعنى: بالمرآن }من ربكم{" لال مماتل:" 
بالهدى ودٌن الحك ،  -صلوات هللا وسبلمه علٌه  -أي : لد جاءكم دمحم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)والبٌان الشافً من هللا ، عز وجل"
أي: بشهادة أن ال إله إال هللا، وٌمال: ببٌان الحك. وٌمال: للحك، ٌعنً  لال السمرلندي:" 

 .(ٗ)للعرض والحجة"
 .(٘)من الكافرٌن والمنافمٌن" }ٌا أٌها الناس{، أي: الفرلٌن جمٌعا لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)ٌعنً: أهل مكة" وعنه أٌضا:"
ًٌْرا لَكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:  لوه واتبعوه، فإن اإلٌمان به  [، أي:"2ٓٔ}فَآِمنُوا َخ َفَصّدِ
 .(2)خٌر لكم"
 .(1)ٌعنً: صدلوا بالمرآن فهو خٌر لكم من الكفر" لال مماتل:" 
 .(5)فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه ٌكن خًٌرا لكم" لال ابن كثٌر:أي:" 
لوه وصّدلوا بما جاءكم به من عند ربكم من الدٌن ، فإن اإلٌمان  لال الطبري:"  فصّدِ

 .(ٓٔ)بذلن خٌر لكم من الكفر به"
أي: صدلوا بوحدانٌة هللا تعالى، والمرآن الذي جاءكم به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خٌرا  لال السمرلندي:" 

 .(ٔٔ)لكم من عبادة األوثان، ألن عبادة األوثان ال تؽنٌكم شٌبا"
ِ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النساء : لوله تعالى:  وإن  [، أي:"2ٓٔ}َوإِْن تَْكفُُروا فَإِنَّ َّلِلَّ

وا على كفركم، فإن هللا ؼنً عنكم وعن إٌمانكم؛ ألنه مالن ما فً السموات واألرض"  .(ٕٔ)تُصرُّ
 .(ٖٔ)من الخلك" ال مماتل:"ل 

                                                             
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٗ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:صٕٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٙ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٔٔ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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ٌمول : وإن تجحدوا رسالتَه وتكذّبوا به وبما جاءكم به من عند ربكم ،  لال الطبري:" 
فإن جحودكم ذلن وتكذٌبكم به ، لن ٌضرَّ ؼٌركم ، وإنما مكروهُ ذلن عابٌد علٌكم ، دون الذي 

ن هلل ما فً السموات واألرض ، ملًكا أمركم بالذي بعث به إلٌكم رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلن أ
وخلمًا ، ال ٌنمص كفركم بما كفرتم به من أمره ، وعصٌانكم إٌاه فٌما عصٌتموه فٌه ، من ملكه 

 .(ٔ)وسلطانه شٌبًا"
أي: إن تجحدوا باهلل وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإن هللا ؼنً عنكم فإن هلل ما فً  لال السمرلندي:" 

 .(ٕ)السماوات واألرض كلهم عبٌده وإماإه"
أي : فهو ؼنً عنكم وعن إٌمانكم ، وال ٌتضرر بكفرانكم ، كما لال  لال ابن كثٌر:" 

ًٌّ َحِمٌٌد { ]إبراهٌم :  تعالى : } َولَاَل ُموَسى إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َوَمْن فًِ َ لَؽَِن األْرِض َجِمٌعًا فَإِنَّ َّللاَّ
1"](ٖ). 

ُ َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]النساء :  وكان هللا علًٌما بؤلوالكم  [، أي:"2ٓٔلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاَّ
 .(ٗ)وأفعالكم، حكًٌما فً تشرٌعه وأمره"

 .(٘)أي:" }وكان هللا علٌما{ بخلمه، }حكٌما{، فً أمره" لال السمرلندي: 
{[ بمن ٌستحك منكم الهداٌة فٌهدٌه، وبمن ٌستحك الؽََواٌة َعِلًٌماأي: ]}لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)فٌؽوٌه } َحِكًٌما {، أي : فً ألواله وأفعاله وشرعه ولدره"
 الفوائد:

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الن المعنى: فإذا كانت السموات فً اآلٌة دلٌل على عموم رسالة نبً هللا ورسوله -ٔ
واألرض لد خضعتا هلل تعالى كونًا ولدًرا خضوع سابر ملكه، فؤولى بكم أن تإمنوا باهلل 
وبرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وبالمرآن الذي أنزله علٌه، وأن تنمادوا لذلن شرًعا حتى ٌكون الكون كلُّه 

 وشرًعا.خاضعًا هلل لدًرا 

 هلل تعالى. وبموجبهما ٌتم الجزاء العادل الرحٌم. «الحكمة»و «العلم»:إثبات صفتً -ٕ
 .(2)، فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاءالمحٌط علمه بكل شً ، أي:«العلٌم»فاهلل هو

 .(1)"العلٌم: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك لال الخطابً:"
ٌدل هذا االسم الكرٌم على أن الحكم هلل، وٌدل على أن هللا موصوؾ ف ،«الحكٌم»وأما

بالحكمة، ألن اإلحكام هو اإلتمان، واإلتمان وضع الشًء فً موضعه. ففً اآلٌة إثبات حكم 
 وإثبات حكمة:

 فاهلل عز وجل وحده هو الحاكم، وحكم هللا إما كونً وإما شرعً:
}ذَِلكُْم  ، لال تعالى:به كتبه من شرابع الدٌنفحكم هللا الشرعً ما جاءت به رسله ونزلت  -

ٌْنَكُْم{ ]الممتحنة:  ِ ٌَْحكُُم بَ  [.ُٓٔحْكُم َّللاَّ
وحكم هللا الكونً: ما لضاه على عباده من الخلك والرزق والحٌاة والموت ونحو ذلن  -

ُ ِلً }فَلَْن أَْبَرَح اأْلَْرَض َحتَّى ٌَؤْذََن ِلً أَبًِ ، من معانً ربوبٌته ومتمتضٌاتها أَْو ٌَْحكَُم َّللاَّ
ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن{ ]ٌوسؾ:   .(5)[1َٓوهَُو َخ

أن اإلٌمان بعلم هللا وحكمته ٌستلزم : «العلٌم، والحكٌم» ومن فوابد التران االسمٌن:
الطمؤنٌنة التامة لما حكم به من أحكام كونٌة وشرعٌة، لصدور ذلن عن علم وحكمة، فٌزول عنه 

 .(ٔ)صدرهالملك النفسً وٌنشرح 

                                                             
 .ٕٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٗٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٔتفسٌر السمرلندي: (٘)
 .2ٙٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (2)
 .2٘/ٔشؤن الدعاء: (1)
 .11ٔ/ٔالبن عثٌمٌن: انظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، (5)
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 المرآن

ِ إاِل  اْلَحك  إِن َما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى ابْ  َم }ٌَا أَْهَل اْلِكتَا ٌِ اَل تَْغلُوا فًِ ِدٌنِكُْم َواَل تَمُولُوا َعلَى ّللا  ٌَ ُن َمْر
ِ َوُرسُِلِه  ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلمَاَها إِلَى َمْرٌََم َوُروٌح ِمْنهُ فَآِمنُوا بِاَّلل  ا َرسُوُل ّللا  ٌْرا َواَل تَمُولُوا ثاََلثَةٌ اْنتَُهوا َخ

ُ إِلَهٌ َواِحٌد سُْبَحانَهُ أَْن ٌَكُوَن لَهُ َولٌَد لَهُ َما ِفً الس َماَواِت َوَما ِفً اْْلَْرِض وَ  ِ لَكُْم إِن َما ّللا  َكفَى بِاَّلل 
 [1ٔٔ({ ]النساء : 1َٔٔوِكٌالا )
 التفسٌر:

تماد الحك فً دٌنكم، وال تمولوا على هللا إال الحك، فبل تجعلوا له ٌا أهل اإلنجٌل ال تتجاوزوا االع
صاحبةً وال ولًدا. إنما المسٌح عٌسى ابن مرٌم رسول هللا أرسله هللا بالحك، وَخلَمَه بالكلمة التً 

، فكان، وهً نفخة من هللا تعالى نفخها جبرٌل « كن»أرسل بها جبرٌل إلى مرٌم، وهً لوله: 
لوا رسله فٌما جاإوكم به من عند هللا واعملوا بؤمر ربه، فَصدِّ  لوا بؤن هللا واحد وأسلموا له، وصّدِ

به، وال تجعلوا عٌسى وأمه مع هللا شرٌكٌن. انتهوا عن هذه الممالة خًٌرا لكم مما أنتم علٌه، إنما 
 هللا إله واحد سبحانه. ما فً السموات واألرض ُمْلكُه، فكٌؾ ٌكون له منهم صاحبة أو ولد؟

 وكفى باهلل وكٌبل على تدبٌر خلمه وتصرٌؾ معاشهم، فتوكَّلوا علٌه وحده فهو كافٌكم.
 سبب النزول:

لال الواحدي:" نزلت فً طوابؾ من النصارى حٌن لالوا عٌسى ابن هللا، فؤنزل هللا  
 .(ٕ)تعالى: }ال تؽلوا فً دٌنكم وال تمولوا على هللا إال الحك{ اآلٌة"

النصارى وهم أصناؾ: الٌعموبٌة والملكانٌة والنسطورٌة  لال البؽوي:" نزلت فً 
والمرلوسٌة فمالت الٌعموبٌة: عٌسى هو هللا، وكذلن الملكانٌة، ولالت النسطورٌة: عٌسى هو ابن 

 .(ٖ)هللا، ولالت: المرلوسٌة ثالث ثبلثة، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

ٌا أهل اإلنجٌل ال  [، أي:"2ًٔٔ ِدٌنِكُْم{ ]النساء : }ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فِ لوله تعالى: 
 .(ٗ)تتجاوزوا االعتماد الحك فً دٌنكم"

 .(٘)ال تشددوا فً دٌنكم فتفتروا على هللا" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٙ)ال تبتدعوا" عن لتادة: فً لوله:"} اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنِكُْم{، لال: 
 .(2)ال تعتدوا ولال الحسن:" 
الؽلو: فراق الحك وكان مما ؼلوا فٌه أن دعوا هلل  دالرحمن بن زٌد بن أسلم:"ولال عب 

 .(1)"-سبحانه وتعالى-صاحبة وولدا 
أي ال تجاوزوا دٌنكم بالبدع، وتعدلوا عن الحك، وهو الكتاب والسنة  لال التستري:" 

 .(5)واإلجماع، مٌبل إلى هوى نفوسكم"
 .(ٓٔ)ظلم"الؽلو: مجاوز المدر فً ال لال الزجاج:" 

لال الماوردي:"والؽلو : مجاوزة الحد ، ومنه ؼبلء السعر ، إذا جاوز الحد فً الزٌادة ، 
 .(ٔٔ)وؼبل فً الدٌن ، إذا فرط فً مجاوزة الحك"

 .(ٕٔ)الؽلو: ؼٌر محمود فً الدٌن"لال السمعانً: "
                                                                                                                                                                               

 .5ٓٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٔ)
 .12ٔأسباب النزول: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕتفسٌر البوؼً: (ٖ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:صٖٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:صٖٗٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2٘تفسٌر التستري: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرىن: (ٓٔ)
 .ٙٗ٘/ٔالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .٘ٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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فإنما أهلن من كان  أنه لال: " إٌاكم والؽلو فً الدٌن؛ -ملسو هيلع هللا ىلص-روى ابن عباس عن النبً
 .(ٔ)لبلكم بالؽلو"

والؽلو فً الدٌن: هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم، وكذلن االعتداء:  لال الماترٌدي:" 
 هو المجاوزة عن الحد الذي أحد لهم، فً الفعل وفً النطك جمٌعا.

 بما ولال بعضهم: تفسٌر الؽلو ما ذكر: }وال تمولوا على هللا إال الحك{؛ فالمول على هللا
 ال ٌلٌك به ؼلو.

ولٌل: ال تؽلوا: أي: ال تعمموا فً دٌنكم، وال تشددوا؛ فٌحملكم ذلن على االفتراء على 
 .(ٕ)هللا، والمول بما ال ٌحل وال ٌلٌك"

}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْؽلُوا فًِ ِدٌنِكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:وفً الخطاب الموجه فً  
 [، لوالن:2ٔٔ

 .(ٗ)، اختاره السمعانً(ٖ): أنه خطاب للنصارى خاصة أحدهما
والثانً : أنه خطاب للٌهود والنصارى ، ألن الفرٌمٌن ؼلوا فً المسٌح ، فمالت النصارى : هو 

 .(٘)الرب ، ولالت الٌهود : هو لؽٌر رشدة ، وهذا لول الحسن
{ لوله تعالى:  ِ إِالَّ اْلَحكَّ وال تمولوا على هللا إال  [، أي:"2ٔٔ]النساء : }َواَل تَمُولُوا َعلَى َّللاَّ

 .(ٙ)الحك"
 .(2)ٌعنً: فً ؼلوهم فً المسٌح" لال الماوردي:" 
 .(1)ال تمولوا أن هلل شركاء أو ابنا" لال الثعلبً:أي:" 
 .(5)ال تمولوا إن له شرٌكا وولدا" لال البؽوي:أي:" 
 .(ٓٔ)وهو تنزٌهه عن الشرٌن والولد" لال الزمخشري:" 
 .(ٔٔ)وهو تنزٌهه عن الشرٌن والولد والحلول واالتحاد" لال أبو حٌان:" 

أي: ال تصفوه بما ٌستحٌل اتصافه به من الحلول واالتحاد واتخاذ  لال أبو السعود:" 
 .(ٕٔ)الصاحبة والولد بل نزهوه عن جمٌع ذلن"

ِ{ لوله تعالى:  إنما المسٌح  [، أي:"2ٔٔ]النساء : }ِإنََّما اْلَمِسٌُح ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم َرسُوُل َّللاَّ
 .(ٖٔ)عٌسى ابن مرٌم رسول هللا أرسله هللا بالحك"

 أي، فكٌؾ ٌكون إلها وهو ابن مرٌم، وكٌؾ ٌكون إلها وأمه لبله لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)وهللا عز وجل المدٌم الذي لم ٌزل"

 .(٘ٔ): المسٌح: الصدٌك" لال إبراهٌم:" 
مفً :" أن عٌسى ابن مرٌم كان سابحا، ولذلن سمً وروي عن ٌحٌى بن عبد الرحمن الث 

 .(ٙٔ)المسٌح. لال: ٌمشً بؤرض، وٌصبح بؤخرى"

                                                             
 .". وصححه بن خزٌمة وابن حبان والحاكم5ٕٖٓ"، وابن ماجه "5ٖ٘ٓ"، والنسابً "1٘ٗٔأخرجه أحمد "(ٔ)
 .ٕٗٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .٘ٓ٘/ٔ، وتفسٌر السمعانً:ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون:(٘)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٙٗ٘/ٔالنكت والعٌون: (2)
 .1ٔٗ/ٖالكشؾ والبٌان: (1)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (5)
 .5ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٗ:البحر المحٌط فً التفسٌر (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرىن: (ٗٔ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:صٖٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٕٔٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عباس:" لم ٌكن من األنبٌاء من له اسمٌن إال عٌسى ودمحم  
 .(ٕ)، بوزن: السكٌت«إنما المسٌح:» ولرأ جعفر بن دمحم  
وَخلَمَه بالكلمة التً أرسل  [، أي:"2ٔٔأَْلمَاَها إَِلى َمْرٌََم{ ]النساء : }َوَكِلَمتُهُ لوله تعالى: 

 .(ٖ)، فكان"« كن»بها جبرٌل إلى مرٌم، وهً لوله: 
 .(ٗ)"وهً لوله }كن{ فكان بشرا من ؼٌر أب" لال البؽوي: 
 .(٘)لال له: كن فكان" لال لتادة:" 
 .(ٙ)بالكلمة صار عٌسى"لال شاذ بن ٌحٌى:" لٌس الكلمة صارت عٌسى، ولكن  
" }ألماها إلى مرٌم{، أي: أعلمها وأخبرها بها، كما ٌمال: ألمٌت إلٌن كلمة  لال البؽوي: 
 .(2)حسنة"

ولٌل لعٌسى :}كلمة هللا{، }وكلمة منه{ ألنه وجد بكلمته وأمره ال  لال الزمخشري:" 
 .(1)إلٌها وحصلها فٌها" ؼٌر، من ؼٌر واسطة أب وال نطفة، ومعنى:}ألماها إلى مرٌم{، أوصلها

}ألماها إلى مرٌم{، أي: أوصلها إلٌها وحصلها فٌها بنفخ جبرٌل علٌه  لال أبو السعود:" 
 .(5)السبلم ولٌل أعلمها إٌاها وأخبرها بها بطرٌك البشارة"

 [، ثبلثة ألوال:2ٔٔ}َوَكِلَمتُهُ أَْلَماَها إِلَى َمْرٌََم{ ]النساء : لوله تعالى:وفً تفسٌر  
 .(ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)أحدها : ألن هللا َكلََّمه حٌن لال له كن ، وهذا لول الحسن

 .(ٕٔ)الثانً : ألنه بشارة هللا التً بشر بها ، فصار بذلن كلمة هللا
 .(ٖٔ)والثالث : ألنه ٌهتدى به كما ٌُْهتََدى بكبلم هللا

من هللا، أثر نفخة  وهو ذو روح مبتدأةٍ  [، أي:"2ٔٔ}َوُروٌح ِمْنهُ{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)من هللا تعالى نفخها جبرٌل بؤمر ربه"

 .(٘ٔ)رسول منه" لال مجاهد:" 

ولٌل له: روح هللا، وروح منه، ألنه ذو روح وجد من ؼٌر جزء من  لال الزمخشري:" 
ذى روح، كالنطفة المنفصلة من األب الحى وإنما اخترع اختراعا من عند هللا ولدرته 

 .(ٙٔ)خالصة"
لٌل هو الذي نفخ جبرٌل علٌه السبلم فً درع مرٌم فحملت بإذن هللا  أبو السعود:"لال  

 .(2ٔ)تعالى سمً النفخ روحا ألنه رٌح تخرج من الروح"
هذا الذي أولع النصارى فً اإلضبلل، فمالوا: }َوُروٌح ِمْنهُ{ ،لوله تعالى: لال المرطبً:" 

 .(1ٔ)عٌسى جزء منه فجهلوا وضلوا"
 :(ٔ)[، ثبلثة أوجه2ٔٔ}َوُروٌح ِمْنهُ{ ]النساء : تعالى: لولهوفً تفسٌر  

                                                             
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:ص1ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:صٖٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر البؽوي: (2)
 .5ٖ٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (5)
 .ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .5ٕٙ، وصفوة التفاسٌر:٘ٓٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٕٔٔ/ٗ(:صٖٔٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (2ٔ)
 .ٕٕ/ٙتفسٌر المرطبً: (1ٔ)
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ً بذلن ألنه ُروح من األرواح ، وأضافه هللا إلى نفسه تشرٌفاً له.  أحدها : سُّمِ
ً روحاً ؛ ألنه ٌحٌا به الناس كما ٌُْحٌَون باألرواح .  والثانً : أنه سُّمِ

ً بذلن لنفخ جبرٌل علٌه السبلم ،  ألنه كان ٌنفخ فٌه الروح بإذن هللا ، والنفخ والثالث : أنه سُّمِ
ى فً اللؽة روحاً ، فكان عن النفخ فسمً به.  ٌَُسمَّ

ٌحكى :"أن طبٌبا حاذلا نصرانٌا للرشٌد ناظر علً بن حسٌن الوالدي المروزي ذات  
ٌوم فمال له إن فً كتابكم ما ٌدل على إن عٌسى علٌه السبلم جزء منه تعالى وتبل هذه اآلٌة، 

َر لَكُْم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َجِمًٌعا ِمْنهُ{ ]الجاثٌة : فمر [، فمال: ٖٔأ الوالدي: }َوَسخَّ
إذن ٌلزم أن ٌكون جمٌع تلن األشٌاء جزءا من هللا تعالى علوا كبٌرا، فانمطع النصرانً فؤسلم 

 .(ٕ)وفرح الرشٌد فرحا شدٌدا"
ِ لوله تعالى:  لوا بؤن هللا واحد وأسلموا  [، أي:"2َٔٔوُرسُِلِه{ ]النساء :  }فَآِمنُوا ِباَّللَّ فَصّدِ

لوا رسله فٌما جاإوكم به من عند هللا واعملوا به"  .(ٖ)له، وصّدِ
أي: فآمنوا باهلل إٌمانا ٌلٌك به، وهو أنه واحد أحد تنزه عن صفات  لال المراؼً:" 

ه، وأن األرض فى مجموع ملكه ألل الحوادث، وأن كل ما فى الكون مخلوق له، وهو الخالك ل
من حبة رمل بالنسبة إلى الٌابس منها، ومن نمطة ماء بالنسبة إلى بحارها وأنهارها، وآمنوا 
برسله كلهم إٌمانا ٌلٌك بشؤنهم وهو أنهم عبٌد له خصهم بضروب من التكرٌم والتعظٌم، وألهمهم 

 .(ٗ)ن ربهم وٌعبدونه وٌشكرونه"بضرب من العلم والهداٌة بالوحى لٌعلموا الناس كٌؾ ٌوحدو
ًٌْرا لَكُْم{ ]النساء : لوله تعالى:  وال تمولوا اآللهة  [، أي:"2ٔٔ}َواَل تَمُولُوا ثبََلثَةٌ اْنتَُهوا َخ

 .(٘)ثبلثة: هللا، والمسٌح، ومرٌم، انتهوا عن هذه الممالة خًٌرا لكم مما أنتم علٌه"
: اآلب واالبن وروح المدس، انتهوا عنه وال تمولوا: اآللهة ثبلثة لال المراؼً:أي:" 

ولولوا لوال آخر خٌرا لكم منه، وهو لول جمٌع النبٌٌن والمرسلٌن الذٌن جاءوا بتوحٌد هللا 

 .(ٙ)وتنزٌهه "
كؤنه لال: ابتوا خٌرا لكم، ألنه إذا نهاهم عن الشرن فمد أمرهم بإتٌان ما  لال المرطبً:" 

 .(2)هو خٌر لهم"
 [، وجهٌن:2ٔٔ}َواَل تَمُولُوا ثبََلثَةٌ{ ]النساء : لوله تعالى:وٌحتمل  

 .(1)أحدهما : هو لول النصارى: أب وابن وروح المدس ، وهذا لول بعض البصرٌٌن
 .(5)والثانً : هو لول من لال : آلهتنا ثبلثة ، وهو لول الزجاج

ُ إِلَهٌ َواِحٌد{ ]النساء : لوله تعالى:  إنما هللا منفرد فً ألوهٌته لٌس  [، أي:"2ٔٔ}إِنََّما َّللاَّ
 .(ٓٔ)كما تزعمون أنه ثالث ثبلثة"

 .(ٔٔ)أي: ما هو إال إله واحد" لال الزجاج:" 
منزه عن التعدد، فلٌس له أجزاء وال ألانٌم، وال هو مركب وال متحد  لال المراؼً:أي:" 

 .(ٕٔ)بشىء من المخلولات"
تنّزه هللا عن أن ٌكون له  [، أي:"2ٔٔ]النساء : }سُْبَحانَهُ أَْن ٌَُكوَن لَهُ{ لوله تعالى: 

 .(ٔ)ولد"
                                                                                                                                                                               

 .ٖٗٔ/ٕ، وتفسٌر البؽوي:ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .٘ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:5ٕٙصوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٗ٘-ٙٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .5ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
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ٌمول : عبل هللا وجل وعز وتعظمَّ وتنزه عن أن ٌكون له ولد أو  لال الطبري:" 
 .(ٕ)صاحبة"
 .(ٖ)أي : تعالى وتمدس عن ذلن علوا كبٌرا" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)سبحه تسبٌحا من أن ٌكون له ولد" لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)أسبحه تسبٌحاً من أن ٌكون له ولد" نسفً:أي:"لال ال 
أي تنزٌها عن أن ٌكون له ولد، أي كٌؾ ٌكون له ولد؟ وولد الرجل  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)مشبه له، وال شبٌه هلل عز وجل"
أي: تمدس عن أن ٌكون له ولد كما للتم فى المسٌح إنه ابنه، أو إنه هو  لال المراؼً:" 

 .(2)عالى لٌس له مماثل فٌكون له منه زوج ٌتزوجها فتلد له ولدا"عٌنه، فإنه تبارن وت
 .(1)تبربته من أن ٌكون له ولد، وهذا لول أهل العربٌة"«: سبحانه»معنى  لال الفراء:" 

سبحان هللا، لال: تنزٌه هللا نفسه عن السوء، لال: ثم لال عمر روي عن ابن عباس لال:"
لد عرفناه فما سبحان هللا؟ فمال له علً: كلمة أحبها هللا لنفسه  لعلً وأصحابه عنده: ال إله إال هللا

 .(5)ورضٌها وأحب أن تمال"
عن النضر بن عربً لال: "سؤل رجل مٌمون بن مهران عن سبحان هللا، فمال: اسم 

 .(ٓٔ)ٌعظم هللا به وٌحاشا به من السوء"
 .(ٔٔ)اسم ال ٌستطٌع الناس أن ٌنتحلوه"«: سبحان هللا» لال الحسن:"

 .(ٕٔ)، بكسر الهمزة ورفع النون: أى: سبحانه ما ٌكون له ولد«إن ٌكون»ولرأ الحسن: 
َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]النساء : لوله تعالى: [، أي وله ما فً 2ٔٔ}لَهُ َما فًِ السَّ
 .(ٖٔ)خلماً وملكاً وعبٌدا، فكٌؾ ٌكون له منهم صاحبة اول ولد" السماوات واالرض"

 ما فً السموات وما فً األرض من األشٌاء كلها ملًكا وخلمًا ، وهو هلل لال الطبري:"

ٌَمُوتهم وٌدّبِرهم ، فكٌؾ ٌكون المسٌح ابنًا هلل ، وهو فً األرض أو فً السموات ، ؼٌُر  ٌرزلهم و
 .(ٗٔ)خارج من أن ٌكون فً بعض هذه األماكن ؟"

أي : الجمٌع ملكه وخلمه ، وجمٌع ما فٌها عبٌده ، وهم تحت تدبٌره  لال ابن كثٌر:" 
وتصرٌفه ، وهو وكٌل على كل شًء ، فكٌؾ ٌكون له منهم صاحبة أو ولد ؟ كما لال فً اآلٌة 

ٍء َوهَُو  األخرى : } بَِدٌُع السََّماَواِت َواألْرِض أَنَّى ٌَكُوُن لَهُ َولٌَد َولَْم تَكُْن لَهُ َصاِحبَةٌ َوَخلََك ُكلَّ  ًْ َش
ٍء َعِلٌٌم { ]األنعام :  ًْ ا. ٔٓٔبِكُّلِ َش بًا إِدًّ ٌْ ْحَمُن َولًَدا. َلمَْد ِجبْتُْم َش [ ،ولال تعالى : } َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ

ْحَمِن َولًَدا. َوَما ٌَْنبَِؽً تََكاُد السََّماَواُت ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشكُّ األْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدًّا. أَْن َدَعْوا ِللرَّ 
ْحَمِن َعْبًدا. َلمَْد أَْحصَ  ٌَتَِّخذَ َولًَدا. إِْن كُلُّ َمْن فًِ السََّماَواِت َواألْرِض إِال آِتً الرَّ ْحَمِن أَْن  اهُْم ِللرَّ

ٌَاَمِة فَْرًدا{ ]مرٌم :   .(٘ٔ)["5٘:  11َوَعدَّهُْم َعدًّا. َوكُلُُّهْم آتٌِِه ٌَْوَم اْلِم

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٙصموة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .25ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (٘)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٗٔٔ-ٖٕٔٔ/ٗ(:صٖٗٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٖٙٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٗ٘/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .٘ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:5ٕٙصموة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .ٕٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٓٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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بٌان لتنزهه عما نسب إلٌه، ٌعنى أن كل ما فٌهما خلمه وملكه، فكٌؾ  ال الزمخشري:"ل 
ٌكون بعض ملكه جزأ منه، على أن الجزء إنما ٌصح فً األجسام وهو متعال عن صفات 

 .(ٔ)األجسام واألعراض"
إخبار لملكه بجمٌع من فٌهن، فٌستؽرق ملكه عٌسى وؼٌره. ومن كان  لال أبو حٌان:" 
ٌكون جزءا من المالن على أن الجزبٌة ال تصح إال فً الجسم، وهللا تعالى منزه عن  ملكا ال

 .(ٕ)الجسم والعرض"
ِ َوِكٌبًل{ ]النساء : لوله تعالى:  وكفى باهلل وكٌبل على تدبٌر خلمه  [، أي:"2ٔٔ}َوَكفَى بِاَّللَّ

 .(ٖ)وتصرٌؾ معاشهم، فتوكَّلوا علٌه وحده فهو كافٌكم"
 .(ٗ)أي: ألولٌابه" لال المرطبً:" 
ٌكل إلٌه الخلك كلهم أمورهم، فهو الؽنى عنهم وهم الفمراء  لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)إلٌه"
أي كافٌا فً تدبٌر مخلولاته وحفظها، فبل حاجة إلى صاحبة وال ولد وال  لال أبو حٌان:" 

 .(ٙ)معٌن"
حافظاً ومدبراً لهما ولما فٌهما ومن عجز عن كفاٌة أمر ٌحتاج إلى ولد  لال النسفً:أي:" 

 .(2)ٌعٌنه"
أي: كفى به حافظا ووكٌبل إذا وكلوا أمورهم إلٌه، فهو ؼنى عن الولد،  لال المراؼً:" 

فإن الولد إنما ٌحتاج إلٌه أبوه لٌعٌنه فى حٌاته، وٌموم ممامه بعد وفاته، وهللا تعالى منزه عن كل 
 .(1)ذلن"

تنبٌه على ؼناه عن الولد فإن الحاجة إلٌه لٌكون وكٌبل ألبٌه وهللا  لال البٌضاوي:" 
 .(5)سبحانه وتعالى لابم بحفظ األشٌاء كاؾ فً ذلن مستؽن عمن ٌخلمه أو ٌعٌنه"

 الفوائد:
 حرمة الؽلو فً الدٌن إذ هً من األسباب الموجبة لبلبتداع والضبلل. -ٔ
 الوحدانٌة هلل تعالى.تضمنت اآلٌة إثبات -ٕ
 حرمة المول على هللا تعالى بدون علم مطلماً والمول علٌه بؽٌر الحك بصورة خاصة.-ٖ
 .نفً الولد هلل سبحانه وتعالى -ٗ
 ، وأنه عبد هللا ورسوله كان بكلمة هللا ونفخة-علٌه السبلم-بٌان المعتمد الحك فً عٌسى -٘

 .-علٌه السبلم-جبرٌل
منه لوله }لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ فإنه ٌمتضً الحٌاة إثبات الصفات ما تض-ٙ

والمدرة والعلم واإلرادة، فالتضت اآلٌة أٌضا إثبات الكبلم فإن هذا من المرآن وهو كبلم هللا، أما 
المدرة فخلمه السماوات واألرض وتخصٌص أحدهما بصفة دون األخرى دلٌل على اإلرادة 

 .(ٓٔ)عالما وكون فاعلها
فهو سبحانه المتولًّ لتدبٌر خلمه، بعلمه، وكمال لدرته، وشمول ، «الوكٌل»إثبات اسمه تعالى-2

فمن اتخذه وكٌبًل ، حكمته، الذي تولى أولٌاءه، فٌسَّرهم للٌُسرى، وجنّبهم العُسرى، وكفاهم األمور

                                                             
 .5ٗ٘/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٗٔ/ٗالبحر المحٌط فً التفسٌر: (ٕ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٗ٘/ٔالكشاؾ: (٘)
 .٘ٗٔ/ٗالبحر المحٌط فً التفسٌر: (ٙ)
 .5ٔٗ/ٔتفسٌر النسفً: (2)
 .ٕٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
 .ٔٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .2٘/ٕنظر: تفسٌر ابن عرفة:ا (ٓٔ)
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َن  ًُّ الَِّذٌَن آَمنُواْ ٌُْخِرُجُهم ّمِ ُ َوِل ُ َخاِلُك كُّلِ  [، ولال:2ٕ٘]البمرة:الظُّلَُماِت إِلَى النُُّوِر{كفاه: }َّللاَّ }َّللاَّ
ٍء َوِكٌٌل{ ]الزمر :  ًْ ٍء َوهَُو َعلَى كُّلِ َش ًْ  .(ٔ)[َٕٙش

ٌمال: ربا، وٌمال: ،[ ٕولوله: }أاَلَّ تَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِنً َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  لال الفراء:" 
ٌِْهْم َوِكٌبًل{ ]اإلسراء :  ، ..(ٕ)"كافٌا  ...(ٖ)"ٌمول: حافظا وربا،[ ٗ٘ولوله: }َوَما أَْرَسْلَناَن َعلَ

 .(ٗ)"كفٌبل بما وعدن، [ 5لوله عز وجل: } فَاتَِّخْذهُ َوِكٌبًل{ ]المزمل : و
وٌمال معناه: أنه الكفٌل  بؤرزاق العباد، والمابم علٌهم بمصالحهم،  لال الخطابً:" 

 {حسبنا هللا ونعم الوكٌل}لذي ٌستمل باألمر الموكول إلٌه ومن هذا لول المسلمٌن: وحمٌمته أنه ا
 .(٘)"[ أي: نعم الكفٌل بؤمورنا والمابم بها2ٖٔ:]آل عمران

 المرآن
بُوَن َوَمْن ٌَْستَْنِكْف  ِ َواَل اْلَماَلئَِكةُ اْلُممَر  ا َّلِل  َعْن ِعبَاَدتِِه }لَْن ٌَْستَْنِكَف اْلَمِسٌُح أَْن ٌَُكوَن َعْبدا

ٌِْه َجِمٌعاا )  [1ٕٔ({ ]النساء : 1َٕٔوٌَْستَْكبِْر فََسٌَْحشُُرهُْم إِلَ
 التفسٌر:

بون من اإللرار  لن ٌَؤْنؾ ولن ٌمتنع المسٌح أن ٌكون عبًدا هلل، وكذلن لن ٌؤنََؾ المبلبكة الُمَمرَّ
رهم كلهم إلٌه ٌوم المٌامة، بالعبودٌة هلل تعالى. ومن ٌؤنؾ عن االنمٌاد والخضوع وٌستكبر فسٌحش

 وٌفصُل بٌنهم بحكمه العادل، وٌجازي كبل بما ٌستحك.
 سبب النزول:

ومن »نمل الواحدي عن الكلبً: "إن وفد نجران لالوا: ٌا دمحم تعٌب صاحبنا؟ لال:  
لالوا تمول إنه عبد هللا ورسوله، فمال « وأي شًء ألول فٌه؟»لالوا: عٌسى، لال:« صاحبكم؟ 

، لالوا: بلى، فنزلت: }لن ٌستنكؾ المسٌح أن ٌكون «لٌس بعار لعٌسى أن ٌكون عبد هللا إنه»لهم:
 .(ٙ)عبدا هلل{ اآلٌة"

ِ{ ]النساء : لوله تعالى:  لن ٌَؤْنؾ ولن  [، أي:"2ٕٔ}لَْن ٌَْستَْنِكَؾ اْلَمِسٌُح أَْن ٌَكُوَن َعْبًدا َّلِلَّ
 .(2)ٌمتنع المسٌح أن ٌكون عبًدا هلل"

 .(1)أي: لن ٌؤنؾ" بة:"لال ابن لتٌ 
أي: لٌس ٌستنكؾ الذي تزعمون أنه إله أن ٌكون عبدا هلل، فتؤوٌل }لن  لال الزجاج:" 

 .(5)ٌستنكؾ{: لن ٌنمبض "
 .(ٓٔ)لن ٌؤنؾ ولن ٌستكبر المسٌح من أن ٌكون عبًدا هلل" لال الطبري:أي:" 
 .(ٔٔ)لن ٌحتشم المسٌح أن ٌكون عبًدا هللا" لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)الكلبً: "}لن ٌستنكؾ{: لن ٌتعظم"ولال 
 .(ٖٔ)ولال مماتل: "لن ٌؤنؾ"

 .(٘ٔ). وروي عن عطاء الخراسانً نحو ذلن(ٗٔ)لن ٌستكبر" ولال ابن عباس:"

                                                             
 .2ٙٔانظر: شرح أسماء هللا الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة: (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .51ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .22/ٔشؤن الدعاء: (٘)
 .12ٔاسباب النزول: (ٙ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٖٔؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٕٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/5(:ص1٘ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .، ولم ألؾ علٌه عن الكلب1ً٘ٗ/ ٔانظر: "بحر العلوم" (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن أبً حاتم (ٗٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم (٘ٔ)
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 ، إذا«نكفت الدمع»أي: لن ٌؤنؾ، وأصله فً اللؽة من «: ٌستنكؾ»ومعنى 
 :(ٔ)نحٌته بإصبعن من خدن، لال الشاعر

 (ٕ)من الخلؾ لم ٌنكؾ لعٌنٌن مدمع             فبانوا فلوال ما تذكر منهم  
بُوَن{ ]النساء : لوله تعالى:  وكذلن لن ٌؤنََؾ المبلبكة  [، أي:"2ٕٔ}َواَل اْلَمبَلبَِكةُ اْلُممَرَّ

بون من اإللرار بالعبودٌة هلل تعالى"  .(ٖ)الُممَرَّ
ن له بذلن، رسلُه ولن ٌستنكؾ أًٌضا من اإللرار هلل بالعبودة واإلذعا لال الطبري:أي:" 

بهم هللا ورفع منازلهم على ؼٌرهم من خلمه"  .(ٗ)}الممربون{، الذٌن لرَّ
والٌستنكؾ مبلبكة الممربون أن ٌكونوا عبٌدا هلل لٌعتبروا بكون المبلبكة  لال مماتل:"

 .(٘)منزلة من عٌسى ابن مرٌم وؼٌره، فإن عٌسى عبد من عباده" -هللا عز وجل -ألرب إلى
 .(ٙ)ال: "للت للضحان: ما }الممربون{؟ لال: ألربهم إلى السماء الثانٌة"عن األجلح ل

ومن ٌؤنؾ عن  [، أي:"2ٕٔ}َوَمْن ٌَْستَْنِكْؾ َعْن ِعبَاَدتِِه َوٌَْستَْكبِْر{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(2)االنمٌاد والخضوع هلل تعالى"

ل والخضوع له بالطاعة ومن ٌتعّظم عن عبادة ربه، وٌؤنْؾ من التذل لال الطبري:أي:" 
 .(1)من الخلك كلهم، وٌستكبر عن ذلن"

ٌعنً: ومن ٌؤنؾ عن عبادة هللا، ٌعنً: التوحٌد، }وٌستكبر{، ٌعنى: وٌتكبر  لال مماتل:" 
 .(5)عن العبادة"

أي ٌتعظم ن عبادته وٌستكبر، واالستكبار هو االستنكاؾ، ٌمال:  لال السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)استنكؾ واستكبر ٌعنً استكبر عن طاعته"

الفرق بٌن االستنكاؾ واالستكبار: أن االستنكاؾ هو التكبر مع األنفة،  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)واالستكبار: هو الؽلو، والتكبر من ؼٌر أنفة"

ٌِْه َجِمٌعًا{ ]النساء : }فََسٌَْحشُُرهُ لوله تعالى:  َل فسٌحشرهم كلهم إلٌه ٌوم  [، أي:"2ْٕٔم إِ
 .(ٕٔ)المٌامة، وٌفصُل بٌنهم بحكمه العادل، وٌجازي كبل بما ٌستحك"

 .(ٖٔ)ٌمول: فسٌبعثهم ٌوم المٌامة جمًٌعا، فٌجمعهم لموعدهم عنده" لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)فٌجازٌهم على استنكافهم واستكبارهم" لال النسفً:أي:" 

 .(٘ٔ)[ لال: البر والفاجر"5ٕعن الضحان ، فً لوله: "}جمٌعا{ ]البمرة: 
أخبر تعالى عمن ٌستنكؾ أي ٌؤنؾ عن عبادة هللا وٌستكبر، بؤنه سٌناله  لال ابن عطٌة:"

 .(ٙٔ)الحشر ٌوم المٌامة والرد إلى هللا، ولوله }سٌحشرهم{، عبارة وعٌد"
« فسنحشرهم»الحسن بن أبً الحسن: بالٌاء، ولرأ« فسٌحشرهم»لرأ جمهور الناس: 

 .(ٔ)«فسٌحشرهم»بنون الجماعة، ولرأ مسلمة: 
                                                             

، دون نسبة، ولم ألؾ ٖ٘ٔ/ٕ)نكؾ(، ومعانً المرآن للزجاج: ٖٓٗ/ 5، و"اللسان" ٖٗٙٙ/ ٗ"تهذٌب اللؽة" البٌت فً (ٔ)
 .على لابله

 .ٖ٘ٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:ٖٓٗ/ 5، واللسان:مادة"نكؾ":ص ٖٗٙٙ/ ٗتهذٌب اللؽة:انظر: (ٕ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔسلٌمان: تفسٌر مماتل بن (٘)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص1٘2ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .]بتصرؾ[.٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص1٘2ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٔٙ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .2ٓ٘/ٔتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٗٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:ص5ٖٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٓٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙٔ)
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 الفوائد:
 حرمة االستنكاؾ عن الحك واالستكبار عن لبوله.-ٔ
ومن هذه اآلٌة ٌفهم أن المبلبكة أعظم من المسٌح خلما وأفعاال، ومنهم روح المدس الذي  -ٕ

بنفخة منه خلك المسٌح، ومن ثم استدل بها كثٌر من العلماء على تفصٌل المبلبكة الممربٌن على 
 .(ٕ)األنبٌاء

 المرآن
اِلَحاِت فٌََُوفٌِِّهمْ  ا ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص  ا ال ِذٌَن اْستَْنَكفُوا  }فَؤَم  أُُجوَرهُْم َوٌَِزٌُدهُْم ِمْن فَْضِلِه َوأَم 

ا ) ِ َوِلًٌّا َواَل نَِصٌرا ا َواَل ٌَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن ّللا  بُُهْم َعذَاباا أَِلٌما ({ ]النساء : 1َٖٔواْستَْكبَُروا فٌَُعَذِّ
ٔ1ٖ] 

 التفسٌر:
ا الذٌن َصدَّلوا باهلل  اعتماًدا ولوال وعمبل واستماموا على شرٌعته فٌوفٌهم ثواب أعمالهم، فؤمَّ

وٌزٌُدهم من فضله، وأما الذٌن امتنعوا عن طاعة هللا، واستكبروا عن التذلل له فٌعذبهم عذابًا 
 موجعًا، وال ٌجدون لهم ولًٌّا ٌنجٌهم من عذابه، وال ناصًرا ٌنصرهم من دون هللا.

ا الَّ لوله تعالى:  اِلَحاِت{ ]النساء : }فَؤَمَّ ا الذٌن  [، أي:"2ِٖٔذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ فؤمَّ
 .(ٖ)َصدَّلوا باهلل اعتماًدا ولوال وعمبل واستماموا على شرٌعته"

فؤما المإمنون الممّرون بوحدانٌة هللا ، الخاضعون له بالطاعة ، المتذلِّلون  لال الطبري:" 
من األعمال ، وذلن : أن ٌَِرُدوا على ربهم لد آمنوا به  له بالعبودٌة ، والعاملون الصالحات

وبرسله ، وعملوا بما أتاهم به رسله من عند ربهم ، من فعل ما أمرهم به ، واجتناب ما أمرهم 
 .(ٗ)باجتنابه"
 .(٘)فٌوفٌهم ثواب أعمالهم" [، أي:"2ٖٔ}فٌََُوفٌِِّهْم أُُجوَرهُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 

ا" لال الطبري:"   .(ٙ)ٌمول : فٌإتٌهم جزاَء أعمالهم الصالحة وافًٌا تامًّ
 .(2)أي: ثواب أعمالهم" لال ابن الجوزي:" 

 .(1)}أجورهم{، أن ٌدخلهم الجنة" لال األعمش:"
وٌزٌُدهم من فضله وإحسانه  [، أي:"2ٖٔ}َوٌَِزٌُدهُْم ِمْن فَْضِلِه{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(5)وسعة رحمته"
 .(ٓٔ)أي: "مضاعفة الحسنات"الجوزي:لال ابن  
فً التضعٌؾ ما ال عٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر على للب  لال الثعلبً:" 

 .(ٔٔ)بشر"
وٌزٌدهم على ما وعدهم من الجزاء على أعمالهم الصالحة والثواب  لال الطبري:أي:" 

ذلن أن هللا وعد من جاء علٌها ، من الفضل والزٌادة ما لم ٌعّرفهم مبلؽه ، ولم ٌحّد لهم منتهاه. و
من عباده المإمنٌن بالحسنة الواحدة عشَر أمثالها من الثواب والجزاء. فذلن هو أجر كّلِ عامل 
على عمله الصالح من أهل اإلٌمان المحدود مبلؽه ، والزٌادة على ذلن تفضُّل من هللا علٌهم ، 

المإمنٌن أن ٌُوفٌهم فبل وإن كان كل ذلن من فضله على عباده. ؼٌَر أن الذي وعد عباَده 

                                                                                                                                                                               
 .ٓٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٖٗ/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٔزاد المسٌر: (2)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٕٖٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .٘ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٙٙٙانظر: أٌسر التفاسٌر: (5)
 .ٕٓ٘/ٔزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
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ٌنمصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة ، هو ما َحدُّ مبلؽه من العَْشر ، والزٌادة على ذلن 
ؼٌر محدود مبلؽها ، فٌزٌد من شاء من خلمه على ذلن لدر ما ٌشاء ، ال حّد لمَْدره ٌولؾ 

 .(ٔ)علٌه"
وجبت له النار ممن صنع  لوله: }وٌزٌدهم من فضله{، لال: الشفاعة لمن عن األعمش:"

 .(ٕ)إلٌهم المعروؾ فً الدنٌا"
فً لوله تعالى: }فٌوفٌهم أجورهم{، لال: "ٌدخلون -ملسو هيلع هللا ىلص -وروى ابن مسعود عن النبً 

 .(ٖ)الجنة وٌزٌدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إلٌهم المعروؾ فً الدنٌا"
ا لوله تعالى:  وأما الذٌن امتنعوا عن طاعة  [، أي:"2ٖٔالَِّذٌَن اْستَْنَكفُوا{ ]النساء : }َوأَمَّ

 .(ٗ)هللا"
 .(٘)ٌعنى: أنفوا" لال مماتل:" 
 .(ٙ)لال الطبري:أي:" وأما الذٌن تعظَّموا عن اإللرار هلل بالعبودة، واإلذعان له بالطاعة" 
 .(ٙ)بالطاعة"
 .(2)أي : امتنعوا من طاعة هللا وعبادته" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)واستكبروا عن التذلل هلل " [، أي:"2ٖٔ}َواْستَْكَبُروا{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(5)واستكبروا عن عبادة هللا بالتوحٌد" لال مماتل:" 
لال الطبري:أي:" واستكبروا عن التذلّل أللوهته وعبادته، وتسلٌم الربوبٌّة والوحدانٌة  

 .(ٓٔ)له"
 .(ٔٔ)أي : "واستكبروا عن طاعة هللا وعبادته" لال ابن كثٌر: 
واالستنكاؾ واالستكبار واحد فً الحمٌمة، ولال الكسانً: وإنما جمع  لال الماترٌدي:" 

بٌنهما؛ الختبلؾ اللفظٌن، وهذا من حسن كبلم العرب: كمول العرب: كٌؾ حالن؟ وبالن؟ 

ال ٌضاؾ إلى هللا  -واألنفة-ستنكاؾ والحال والبال واحد، ومثله فً المرآن والشعر كثٌر، لكن اال
 .(ٕٔ)تعالى، واالستكبار ٌضاؾ، فهما من هذا المعنى مختلفان، وأما فً الحمٌمة فهما واحد"

بُُهْم َعذَابًا أَِلًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:   .(ٖٔ)فٌعذبهم عذابًا موجعًا" [، أي:"2ٖٔ}فٌَُعَذِّ
 .(ٗٔ)ٌعنً: وجٌعا" لال مماتل:" 
ًٌّا َواَل َنِصًٌرا{ ]النساء : لوله تعالى:  ِ َوِل وال  [، أي:"2ٖٔ}َواَل ٌَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(٘ٔ)ٌجدون لهم ولًٌّا ٌنجٌهم من عذابه، وال ناصًرا ٌنصرهم من دون هللا"
عز  -}ولٌا{: ٌعنً لرٌبا ٌنفعهم، }وال نصٌرا{، ٌعنً: مانعا ٌمنعهم من هللا لال مماتل:" 

 .(ٔ)" -وجل

                                                             
 .ٕٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٖٔٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
حدٌث ابن مسعود، وفٌه إسماعٌل بن عبد من  ٕٙٗٓٔوالطبرانً  1ٗٙ« السنة»ضعٌؾ. أخرجه ابن أبً عاصم فً (ٖ)

: ال ٌثبت. ٘ٓٙ/ ٔ« تفسٌره»أتى بخبر منكر. ولال ابن كثٌر فً « المٌزان»هللا الكندي، وهو ضعٌؾ ولال الذهبً فً 
ووافمه الشوكانً وهو كما لالوا. وانظر  ٓٗٗ/ ٕ« الدر»وصوب الولؾ فٌه. والمرفوع ضعفه أٌضا السٌوطً فً 

 .بتخرٌجنا 2ٖ٘« تفسٌر الشوكانً»
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٕ)لال السمرلندي:" ٌعنً من عذاب هللا }ولٌا{ ٌعٌنهم، }وال نصٌرا{، مانعا ٌمنعهم" 
لال الطبري:" ٌمول: وال ٌجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون عنها، إذا عذبهم هللا  

ًٌّا ٌنجٌهم من عذابه وٌنمذهم منه، }وال نصًٌرا{، ٌعنً: وال  األلٌم من عذابه، سوى هللا ألنفسهم ول
ناصًرا ٌنصرهم فٌستنمذهم من ربهم، وٌدفع عنهم بمّوته ما أحلَّ بهم من نممته، كالذي كانوا 

 .(ٖ)ٌفعلون بهم إذا أرادهم ؼٌرهم من أهل الدنٌا فً الدنٌا بسوء، من نصرتهم والمدافعة عنهم"
إال [ 2ٖٔعن ابن عباس ، لوله: }وال ٌجدون لهم من دون هللا ولٌا وال نصٌرا{ ]النساء:  

 .(ٗ)أن ٌتوب لبل موته فٌتوب هللا علٌه"
 .(٘)هذا وعٌد شدٌد للذٌن ٌتركون عبادة هللا أنفة تكبرا" لال ابو حٌان:" 
هذا وعٌد للمستنكفٌن الذٌن ٌدعون عبادة هللا أنفة وتكبرا،  لال ابن عطٌة فً هذه اآلٌة:" 

ى مجراه، كفعل حًٌ بن أخطب وهذا االستنكاؾ إنما ٌكون من الكفار عن اتباع األنبٌاء وما جر
وأخٌه أبً ٌاسر بدمحم علٌه السبلم، وكفعل أبً جهل وؼٌره، وإال فإذا فرضت أحدا من البشر 
عرؾ هللا تعالى، فمحال أن تجده ٌكفر به تكبرا علٌه، والعناد المجوز إنما ٌسوق إلٌه االستكبار 

 .(ٙ)عن البشر، ومع تمارب المنازل فً ظن المتكبر"
 الفوائد:

 بٌان الجزاء األخروي وهو إما نعٌم وإما جحٌم. -ٔ
 .(2)"هو الناصر. ٌنصر عباده المإمنٌن: و"«الولً»إثبات اسمٌن من أسماءه تعالى، وهما:  -ٕ

اسمان هلل «: المولى»و «الولً»وصؾ هللا عز وجل بؤنه ولً الذٌن آمنوا وموالهم، وٌ
نصٌرهم "[ : 2ٕ٘ولً الذٌن آمنوا{ ]البمرة: لال ابن جرٌر فً تفسٌر لوله تعالى: }هللا ، تعالى

 .(1)"وظهٌرهم؛ ٌتوالهم بعونه وتوفٌمه
وزكها أنت خٌر من زكاها، أنت ولٌها  اللهم آت نفسً تمواها،جاء فً الحدٌث:" 

 .(5)"وموالها
هو النصٌر  -عز وجل  -وَّللاَّ ، «النصٌر»و« الناصر»وصؾ هللا عز وجل بؤنه وٌ

 .المإمنٌن وٌعٌنهمالذي ٌنصر عباده 
: فعٌل بمعنى فاعل أو مفعول؛ ألن كل واحد من المتناصرٌن ناصٌر «النصٌر»و

 -عز وجل  -وَّللاَّ ، (ٓٔ)إذا أعانه على عدوه وشّد منه ،ومنصوٌر ولد نصره ٌنصره نصراً 
ٌء َوهَُو السَِّمٌعُ  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش  النصٌر، ونصره لٌس كنصر المخلوق: }لَ

 .(ٔٔ)[ٔٔ]الشورى:البَِصٌُر{
 المرآن

ا ُمبٌِناا ) ٌْكُْم نُورا  [1ٗٔ({ ]النساء : 1ٗٔ}ٌَا أٌََُّها الن اُس لَْد َجاَءكُْم بُْرَهاٌن ِمْن َربِّكُْم َوأَْنَزْلنَا إِلَ
 التفسٌر:

ٌا أٌها الناس لد جاءكم برهان من ربكم، وهو رسولنا دمحم، وما جاء به من البٌنات والحجج 
وأعظمها المرآن الكرٌم، مما ٌشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة، وأنزلنا إلٌكم المرآن الماطعة، 

 هًدى ونوًرا مبًٌنا.

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .2ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٗٔ/ٗالبحر المحٌط: (٘)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .21/ٔشؤن الدعاء للخطابً: (2)
 .ٕٗٗ/٘تفسٌر الطبري: (1)
 (.2ٕٕٕرواه مسلم )(5)
 ..ٗٙ/ ٘النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر،  انظر: (ٓٔ)
 .1ٕٔ - 2ٕٔ/ ٔاألسماء والصفات للبٌهمً، بتحمٌك الشٌخ عماد الدٌن أحمد، (ٔٔ)
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ٌا أٌها  [، أي:"2ٗٔ}ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءكُْم بُْرَهاٌن ِمْن َربِّكُْم{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(ٔ) المإٌد بالمعجزات الباهرة"الناس لد أتاكم حجة من ربكم، وهو رسولنا دمحم رسول هللا

 .(ٕ)أي: بٌانا من ربكم وحجة من ربكم، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمرآن" لال السمرلندي:" 
 .(ٗ)وروي عن السدي مثل ذلن .(ٖ)عن مجاهد ، لوله: "}برهان من ربكم{ لال: حجة"

-[ لال: النبً 2ٗٔ لال سفٌان فً لوله: "}لد جاءكم برهان من ربكم{ ]النساء:وعن  
 .(٘)"-ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٙ)بٌنة من ربكم ولال لتادة:" 
 .(2)عنى بالـ}برهان{: اآلٌات الماهرة المبنٌة عن المعجزات" لال الراؼب:" 
البرهان: المرآن. أو أراد بالبرهان دٌن الحك أو رسول هللا صلى هللا  لال الزمخشري:" 

 .(1)علٌه وسلم "
الحجة النٌرة الواضحة « : البرهان»اآلٌة إشارة إلى دمحم رسول هللا، و  "لال ابن عطٌة: 

التً تعطً الٌمٌن التام، والمعنى: لد جاءكم ممترنا بدمحم برهان من هللا تعالى على صحة ما 
 .(5)ٌدعوكم إلٌه وفساد ما أنتم علٌه من النحل"

ٌْكُْم نُوًرا ُمبٌِنًا{ ]لوله تعالى:  وأنزلنا إلٌكم المرآن هًدى  [، أي:"2ٗٔالنساء : }َوأَْنَزْلَنا إِلَ
 .(ٓٔ)ونوًرا مبًٌنا"

 .(ٔٔ)أي: بٌانا من العمى وبٌان الحبلل من الحرام، وهو المرآن" لال السمرلندي:" 
 .(ٖٔ). وروي عن ابن جرٌج نحو ذلن(ٕٔ)وهو هذا المرآن" لال لتادة:" 
 .(ٗٔ)عنى بالـ}نور{: المرآن، ألنه به ٌعرؾ الطرٌك إلى هللا" لال الراؼب:" 
 .(٘ٔ)وإنما سماه: نورا، ألن األحكام تبٌن به بٌان األشٌاء بالنور" لال ابن الجوزي:" 
 الفوائد:

 الدعوة اإلسبلمٌة دعوة عامة فهً لؤلبٌض واألصفر على حد سواء.أن  -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم؛ ألنه بؤمٌته وكماله الذي ال مطمع  إطبلق لفظ البرهان على النبً َصلَّى هللاُ  -ٕ َعلَ

 لبشري أن ٌسامٌه فٌه برهان على وجود هللا وعلمه ورحمته.
 المرآن

ٌْهِ  ِ َواْعتََصُموا بِِه فََسٌُْدِخلُُهْم فًِ َرْحَمٍة ِمْنهُ َوفَْضٍل َوٌَْهِدٌِهْم إِلَ ا ال ِذٌَن آَمنُوا بِاَّلل  ا  }فَؤَم  ِصَراطا
ا )  [1٘ٔ({ ]النساء : 1ُ٘ٔمْستَِمٌما

 التفسٌر:
ا الذٌن صدَّلوا باهلل اعتماًدا ولوال وعمبل واستمسكوا بالنور الذي أُنزل إلٌهم، فسٌدخلهم الجنة  فؤمَّ

 رحمة منه وفضبل وٌوفمهم إلى سلون الطرٌك المستمٌم المفضً إلى روضات الجنات.

                                                             
 .٘ٓٔ، التفسٌر المٌسر:5ٕٙصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٖٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٖٕٖٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕٗ،5(:ص1ٙٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٖٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٖ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (2)
 .51٘/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٔٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:صٕٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٕٗ/5(:ص1ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٗ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗٔ)
 .ٖٓ٘/ٔزاد المسٌر: (٘ٔ)
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ا الَِّذٌَن آَمنُوا بِ لوله تعالى:  ِ{ ]النساء : }فَؤَمَّ ا الذٌن صدَّلوا باهلل اعتماًدا  [، أي:"2٘ٔاَّللَّ فؤمَّ
 .(ٔ)ولوال وعمبل"

 .(ٕ)أي: صدلوا بوحدانٌة هللا تعالى" لال السمرلندي:" 
فؤما الذٌن صدَّلوا هللا وألّروا بوحدانٌته ، وما بعث به محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص من  لال الطبري:أي:" 

 .(ٖ)أهل الملل"
واستمسكوا بالنور الذي أُنزل  [، أي:"2٘ٔ}َواْعتََصُموا بِِه{ ]النساء : لوله تعالى: 

 .(ٗ)إلٌهم"
 .(٘)"-عز وجل -ٌعنً احترزوا  باهلل لال مماتل:" 
هو أن «: االعتصام»جعل االعتصام به ما به ٌنال رحمته وفضله. و لال الماترٌدي:" 

 .(ٙ)جؤ بمن دونه"ٌلتجؤ إلٌه فً كل األمور، وبه ٌوكل، ال ٌلت
 .(2)ٌمول : وتمسكوا بالنور المبٌن الذي أنزله إلى نبٌه" لال الطبري:" 
 .(1)أي: تمسكوا بدٌنه" لال السمرلندي:" 
 [، وجهٌن:2٘ٔ}َواْعتََصُموا بِِه{ ]النساء : لوله تعالى:وٌحتمل  

 .(ٓٔ)، واختٌار النحاس(5)أحدهما : اعتصموا بالمرآن ، وهذا لول ابن جرٌج
أي: امتنعوا بكتابه عن معاصٌه وإذا اعتصموا بكتابه فمد اعتصموا  لال النحاس:" 

 .(ٔٔ)به"
، واختٌار (ٕٔ)والثانً : اعتصموا باهلل من زٌػ الشٌطان وهوى اإلنسان. وهذا معنى لول مماتل

 .(ٖٔ)البؽوي
ه ثم وعد تبارن وتعالى المإمنٌن باهلل، المعتصمٌن به، والضمٌر فً ب لال ابن عطٌة:" 

ٌحتمل أن ٌعود على هللا تعالى، وٌحتمل أن ٌعود على المرآن الذي تضمنه لوله تعالى: نورا 

به التمسن بسببه وطلب النجاة والمنعة به، فهو ٌعصم كما تعصم « االعتصام»مبٌنا و 
 .(ٗٔ)المعالل"

 .(٘ٔ)«كتاب هللا: هو حبل هللا المتٌن»وهذا لد فسره لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٙٔ)لال لتادة:"حبل هللا المتٌن الذي أمر أن ٌُعتصم به: هذا المرآن"

فسٌدخلهم الجنة  [، أي:"2٘ٔ}فََسٌُْدِخلُُهْم فًِ َرْحَمٍة ِمْنهُ َوفَْضٍل{ ]النساء : لوله تعالى: 
 .(2ٔ)رحمة منه وفضبل"

 .(1ٔ)لال الزمخشري:أي:"فً ثواب مستحك وتفضل"
 .(ٔ)الجنة وتنعٌمها"« : الفضل»و « الرحمة» لال ابن عطٌة:"

                                                             
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .5ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .5ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٖٙ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٕٗ/5(:ص1ٖٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: إعراب المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٔإعراب المرآن:(ٔٔ)
 .2ٗ٘/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: تفسٌر البؽوي: (ٖٔ)
 .ٔٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .2ٕٖ/ٖ(:ص5ٖٔٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2/2ٔ(:2٘ٙٗأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .51٘/ٔالكشاؾ: (1ٔ)
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فسوؾ تنالهم رحمته التً تنجٌهم من عمابه ، وتوجب لهم ثوابه  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)ورحمته وجنته، وٌلَحمهم من فضله ما لَِحك أهل اإلٌمان به والتصدٌك برسله"

 فً اآلٌة، لوالن:« الرحمة»وفً تفسٌر 
 . (ٗ)، ومماتل(ٖ)عباسأحدهما: أنها الجنة، لاله ابن 

 .(٘)والثانً: أنها نفس الرحمة، والمعنى: سٌرحمهم، لاله أبو سلٌمان
 فً اآلٌة، لوالن: « الفضل»وفً تفسٌر 

 . (ٙ)أحدهما: أنه الرزق فً الجنة، لاله مماتل
 .(2)والثانً: أنه اإلحسان، لاله أبو سلٌمان

ٌِْه ِصَراًطا ُمسْ لوله تعالى:  وٌوفمهم إلى سلون  [، أي:"2٘ٔتَِمًٌما{ ]النساء : }َوٌَْهِدٌِهْم إِلَ
 .(1)الطرٌك المستمٌم المفضً إلى روضات الجنات"

 .(5)دٌناً مستمٌماً" لال الواحدي:أي:" 
 .(ٓٔ)أي: ٌوفمهم إلصابة الطرٌك المستمٌم" لال ابن الجوزي:" 
دهم  لال الطبري:"  ٌمول:وٌوفمهم إلصابة فضله الذي تفضل به على أولٌابه ، وٌسّدِ

الصراط »لسلون منهج من أنعم علٌه من أهل طاعته ، واللتفاء آثارهم واتباع دٌنهم. وذلن هو 
 .(ٔٔ)، وهو دٌن هللا الذي ارتضاه لعباده ، وهو اإلسبلم"«المستمٌم

اطا مستمٌما{، وهو طرٌك اإلسبلم. لال الزمخشري:" }وٌهدٌهم إلٌه{، إلى عبادته، }صر
 .(ٕٔ)والمعنى: توفٌمهم وتثبٌتهم."
معناه: إلى الفضل، وهذه هداٌة طرٌك الجنان، كما لال تعالى:  لال ابن عطٌة:"

[، ألن هداٌة اإلرشاد لد تمدمت وتحصلت حٌن آمنوا باهلل ٘}سٌهدٌهم وٌصلح بالهم{ ]دمحم: 
 .(ٖٔ)واعتصموا بكتابه"

 .(ٗٔ)ٌهدٌهم إلٌه{، أي: إلى ثوابه"}و لال النحاس:" 
الصراط المستمٌم كتاب »سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌمول:  رضً هللا عنه:"-لال علً 

 .(٘ٔ)«"هللا
ٌِْه ِصَراًطا ُمْستَِمًٌما{ ]النساء : لوله تعالى:فً « الهداٌة»وفً تفسٌر   [، 2٘ٔ}َوٌَْهِدٌِهْم إِلَ
 وجهان:

 .(ٙٔ)فً الدنٌا ما ٌإدٌهم إلى نعٌم اآلخرة ، وهذا لول الحسنأحدهما : أن ٌعطٌهم 
 .(2ٔ)والثانً : هو األخذ بهم فً اآلخرة إلى طرٌك الجنة ، وهو لول بعض المفسرٌن البصرٌٌن

                                                                                                                                                                               
 .ٔٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .ٕٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
(2) . 
 .٘ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗٓالوجٌز: (5)
 .ٖٓ٘/ٔزاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51٘/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٔٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٔإعراب المرآن:(ٗٔ)
 .ٕ٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .1ٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .1ٗ٘/ٔانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
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أي ٌرشدهم إلى دٌنه، وٌوفمهم لذلن. وفً اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر فكؤنه  لال السمرلندي:" 
ا أي دٌنا ال عوج فٌه، وٌثٌبهم على ذلن وٌدخلهم فً ٌمول: ٌهدٌهم فً الدنٌا صراطا مستمٌم

 .(ٔ)اآلخرة فً رحمة منه وفضل وهو الجنة والكرامة"
 الفوائد:

 .تصدٌر الخطاب بالنداء للتنبٌه والعناٌة واالهتمام -ٔ
 المرآن نور لما ٌحصل به من اإلهتداء إلى سبٌل النجاة وطرق السعادة والكمال.-ٕ
الجنة اإلٌمان باهلل ورسوله ولمابه والعمل الصالح وهو التمسن بالكتاب ثمن السعادة ودخول -ٖ

  والسنة المعبر عنه باالعتصام.
 المرآن

ٌَْس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصفُ  ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ اْلَكاَللَِة إِِن اْمُرٌإ َهلََن لَ  َما تََرَن }ٌَْستَْفتُونََن لُِل ّللا 
ا تََرَن َوإِْن َكانُوا ِإْخوَ َوهَُو  ٌِْن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِمم  ةا ِرَجاالا ٌَِرثَُها إِْن لَْم ٌَكُْن لََها َولٌَد فَِإْن َكانَتَا اثْنَتَ

ٍء عَ  ًْ ُ بِكُّلِ َش ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا َوّللا  ٌِْن ٌُبٌَُِّن ّللا  ({ ]النساء : 1ِٙٔلٌٌم )َونَِساءا فَِللذ َكِر ِمثُْل َحّظِ اْْلُْنثٌََ
ٔ1ٙ] 

 التفسٌر:
عن حكم مٌراث الكبللة، وهو من مات ولٌس له ولٌد وال والد، لل: هللا  -أٌها الرسول-ٌسؤلونن 

ٌُبٌِّن لكم الحكم فٌها: إن مات امرإ لٌس له ولد وال والد، وله أخت ألبٌه وأمه، أو ألبٌه فمط، فلها 
ألب جمٌع مالها إذا ماتت ولٌس لها ولد وال والد. فإن  نصؾ تركته، وٌرث أخوها شمٌمًا كان أو

كان لمن مات كبللةً أختان فلهما الثلثان مما ترن. وإذا اجتمع الذكور من اإلخوة لؽٌر أم مع 
اإلناث فللذكر مثل نصٌب األنثٌٌن من أخواته. ٌُبٌِّن هللا لكم لسمة الموارٌث وحكم الكبللة، لببل 

 لموارٌث. وهللا عالم بعوالب األمور، وما فٌها من الخٌر لعباده.تضلوا عن الحّكِ فً أمر ا

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
 أنها نزلت فً جابر بن عبد هللا.أحدها: 

، وابن (2)، والنََّسابًِ(ٙ)، والترمذي(٘)، وأبو داود(ٗ)، ومسلم(ٖ)، وأحمد(ٕ)أخرج البخاري
ُ َعْنهُ  -، عن جابر بن عبد َّللاَّ (5)، وؼٌرهم(1)وابن ماجه ًَ َّللاَّ لال: " مرضت، فعادنً  -َرِض

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو بكر، وهما ٌمشٌان، فؤؼمً علً، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بماء فتوضؤ، ثم صبه 
علً فؤفمت، فملت: ٌا رسول هللا، كٌؾ ألضً فً مالً، كٌؾ أصنع فً مالً؟ فسكت رسول هللا 

 ، حتى نزلت آٌة المٌراث".]صحٌح[.ملسو هيلع هللا ىلص
ًَّ هللا ، فؤنزل هللا فً والثانً: ولال لتادة:" }ٌستفتونن لل هللا ٌفتٌكم فً الكبللة{، فسؤلوا عنها نب

]مرسل .(ٓٔ)ذلن المرآن :}إن امرإ هلن لٌس له ولد{، فمرأ حتى بلػ :}وهللا بكل شًء علٌم{"
 صحٌح اإلسناد[.

ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن الكبللة ، فمال : ألٌس لد ولال سعٌد بن ا والثالث: لمسٌب:"سؤل عمر بن الخطاب النب
بٌَّن هللا ذلن ؟ لال : فنزلت:}ٌستفتونن لل هللا ٌفتٌكم فً الكبللة{"

 .]ضعٌؾ[.(ٔ)

                                                             
 .ٕٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
(، وفً االدب 2ٖٓ5(، و)2ٖٗٙ(، و)2ٕٖٙ(، و)2ٙٙ٘(، و)ٔ٘ٙ٘(، و)22٘ٗ(، و)5ٗٔصحٌح البخاري) (ٕ)

 ( باب عٌادة المؽمى علٌه.ٔٔ٘المفرد:)
 .2ٖٓ/ٖ(:ص5ٖٗٗٔ، و)51ٕ/ٖ(:صٖٕ٘ٗٔالمسند) (ٖ)
 . باب مٌراث الكبللة.ٖٕ٘ٔ-ٖٕٗٔ/ٖ(:صٙٔٙٔصحٌح المسلم) (ٗ)
 (.11ٕٙسنن أبً داود) (٘)
 (.ٖ٘ٔٓ(، و)52ٕٓ(، و)5ٕٙٓي)سنن الترمذ (ٙ)
 (.ٕ٘ٓٔٔ(، و)2ٗ2ٓ(، و)2ٗ٘ٙ(، و)15ٕٙ(، و)11ٕٙ(، و)12ٕٙ(، و)2ٔ، والسنن الكبرى)12/ٔسنن النسابً: (2)

 (.ٕ٘ٓٔٔو)
 (.2ٕ1ٕ(، و)ٖٙٗٔسنن ابن ماجة) (1)
 (.ٙٓٔ(، وابن خزٌمة)2ٖٖ، والدارمً)ٕٕٖ/ٕ(:صٕٗٙٔأخرجه أٌضا الحمٌدي فً مسنده) (5)
 . ٖٔٗ/5(:1ٙ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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أن سبب نزول اآلٌة لصة جابر، وذلن لصحة سندها، وصراحة  -وهللا أعلم -والراجح
 .(ٕ)ٌة، ولواعد الفرابض، واتفاق أكثر المفسرٌن على ذلنلفظها، وموافمتها للفظ اآل

 واختلؾ فً مكان الذي نزلت فٌه هذه اآلٌة على لولٌن:
 .(ٖ)نزلت فً المدٌنة. وهذا لول جابر بن عبدهللاأحدها: أنها 

 .(ٗ)وأصحابه. وهذا لول ابن سٌرٌن -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً:أنها أنزلت فً مسٌٍر كان فٌه رسول هللا 
ًّ فً مسٌر له ،  لال ابن سٌرٌن:"  نزلت : }ٌستفتونن لل هللا ٌفتٌكم فً الكبللة{، والنب

وإلى جنبه حذٌفة بن الٌمان ، فبلَّؽها النبً ملسو هيلع هللا ىلص ُحذٌفة ، وبلّؽها حذٌفة عمر بن الخطاب وهو ٌسٌر 
:وهللا خلفه. فلما استُخلؾ عمر سؤل عنها حذٌفة ، ورجا أن ٌكون عنده تفسٌرها ، فمال له حذٌفة

ثن ٌومبذ! فمال عمر:لم أِرد  ثن فٌها بما لم أحّدِ إنن لعاجز إن ظننت أن إمارتن تحملنً أن أحّدِ
  .(٘)هذا، رحمن هللا!"

ٌْتُكها وفً رواٌة اخرى:" فمال : وهللا إنن ألحمك إن كنت ظننت أنه لّمانٌها رسول هللا فلمَّ
ال : وكان عمر ٌمول : اللهم َمن كنَت بٌّنتها له، فإنها كما لمَّانٌها، وهللا ال أزٌدن علٌها شٌبًا أبًدا! ل

لم تُبٌََّن لً"
(ٙ). 

ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ اْلَكبَللَِة{ ]النساء :  أٌها -ٌسؤلونن  [، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ
ٌِّن لكم الحكم عن حكم مٌراث الكبللة، وهو من مات ولٌس له ولٌد وال والد، لل: هللا ٌُب -الرسول

 .(2)فٌها"
 .(1)ٌسؤلونن ، ٌا دمحم ، أن تفتٌهم فً الكبللة" لال الطبري:أي:"

} ٌَْستَْفتُونََن {:عن الكبللة لل: هللا ٌفتٌكم -وهللا أعلم  -وكؤن معنى الكبلم  لال ابن كثٌر:"
 .(5)فٌها ، فدل المذكور على المترون"

 اختلفوا فً الكبللة على ألوال :و

، وهو لول (ٓٔ)الكبللة: من ال ولد له، رواه ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنأحدها:
 .(ٔٔ)طاوس

 .(ٕٔ)والثانً:أن الكبللة ما عدا الوالد ، وهو لول الحكم بن عٌٌنة فً أحد لولٌه
، والمشهور عن ابن (ٗٔ)، وعمر(ٖٔ)والثالث : أن الكبللة ما عدا الولد والوالد ، وهو لول أبً بكر

، (٘)، وأبً إسحاق(ٗ)، والزهٌري(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)، والحكم(ٔ)، ولتادة(ٙٔ)بن عبد، وسلٌم (٘ٔ)عباس
 .(ٓٔ)، والزجاج(5)، واختٌار الفراء(1)، وسعٌد بن جبٌر(2)، والحسن(ٙ)، والضحان(٘)إسحاق

                                                                                                                                                                               
، وأخرجه إسحاق بن راهوٌه فً "مسنده"؛ مطوال كما فً "المطالب ٖٔٗ/5(:1ٙٙٓٔأخرجه الطبري فً تفسٌره)(ٔ)

 . ]وسنده ضعٌؾ إلرساله[.ٖٖٔ، ٕٖٔ/ ٗ(:ص٘ٗٙٔالعالٌة" : )
 ".-رضً هللا عنها-لال الحافظ: "صحٌح؛ إن كان ابن المسٌب سمعه من حفصة 

 (، وزاد نسبته البن مردوٌه.2ٖ٘/ ٕدر المنثور" )والحدٌث ذكره السٌوطً فً "ال
 .٘٘ٗ/ٔانظر: المحرر فً أسباب نزول المرآن من خبلل الكتب التسعة: (ٕ)
(، وفً االدب 2ٖٓ5(، و)2ٖٗٙ(، و)2ٕٖٙ(، و)2ٙٙ٘(، و)ٔ٘ٙ٘(، و)22٘ٗ(، و)5ٗٔانظر: صحٌح البخاري) (ٖ)

. باب مٌراث الكبللة، وؼٌرهما كما ٖٕ٘ٔ-ٖٕٗٔ/ٖ(:صٙٔٙٔ( باب عٌادة المؽمى علٌه، وصحٌح المسلم)ٔٔ٘المفرد:)
 بٌّناه فً سبب النزول.

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/5(:ص12ٙٓٔ)-(12ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص12ٗٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/5(:12ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٗ/5تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٓٙٗ/ٔ، ونسبه الماوردي الى ابن عباس، انظر: النكت والعٌون: 1ٖٓ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٔٔ)
 .1٘-2ٙ/1(:ص12ٙ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖ٘/1(:ص12ٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 112/ٖ(:ص5ٖٖٗبً حاتم)، وابن أٗ٘/1(:ص12ٗ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٙ٘-٘٘/1(:ص12٘٘)-(12٘ٓانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2٘-ٙ٘/1:ص12٘5)-(12٘ٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٔٔ)أن الكبللة: بنو العم األباعد، ذكره ابن فارس، عن ابن األعرابًوالرابع: 
 .(ٕٔ)هم األخوة لؤلم. لاله عطٌةوالخامس: أن

 .(ٖٔ)أنهم األخوة لؤلب. لاله عبٌد بن عمٌر والسادس:
 .(ٗٔ)ولٌل: هم األخوة واألخوات والسابع:

 .(٘ٔ)والذي علٌه األكثرون وهو الصواب أن الكبللة ما عدا الوالد والولد" لال الواحدي:"
لال الزجاج:" زعم أهل اللؽة أن الكبللة من لولن : تكلله النسب، أي: لم ٌكن الذي ٌرثه 

 :(ٙٔ)ابنه وال أباه. والكبللة سوى الولد والوالد، والدلٌل على أن األب لٌس بكبللة لول الشاعر
 فإّن أَبَا اْلَمْرء أْحَمى لَهُ            وَمْولَى الَكبللَة اَل ٌَؽَضبُ 

 .(2ٔ)وإنما هو كاإلكلٌل الذي على الرأس"
، وكما جاء فً  حدٌث (1ٔ)الوارث ٌسمى "كبللة". لاله سعٌد بن جبٌروٌجدر المول بؤن  

 .(5ٔ)جابر أنه لال: "لٌس ٌرثنً إال كبللة"
، ومنه لول (ٕٓ)الموروث أي: المٌت، ٌسمى "كبللة"، لاله الضحان والسديوكذلن أن 

 :(ٕٔ)الفرزدق
 ورثتم لناة الملن ال عن كبللة              عن ابنً مناؾ: عبد شمس وهاشم

 :(ٕٕ)ولال الطرماح
 لة                ٌشن به منها جلود المؽابن ٌهز سبلحا لم ٌرثه كبل

ٌصؾ ثورا ولرنه وأنه ورثه من أبٌه، وجعل المرن له كالرمح من األسلحة، وأنه ٌشك به 
 .(ٖٕ)مؽابن الكبلب. فالكبللة فً هذا البٌت ٌحتمل أنه الوارث، وٌحتمل أنه الموروث

                                                                                                                                                                               
 .2٘/1(:ص12ٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2٘/1(:ص12ٙٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .2٘/1(:ص12ٕٙانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .2٘/1(:ص12ٙٗ(، و)12ٖٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2٘/1(:ص12ٙٗ(، و)12ٖٙانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .112/ٖ(:ص5ٖٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .112/ٖ(:ص5ٖٖٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .112/ٖ(:ص5ٖ٘ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٕ٘/ٔانظر: معانً المران: (5)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٕعانً المرآن:انظر: م (ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .2ٖٙ/ٙالتفسٌر البسٌط: (٘ٔ)
/ 2" مادة"كلل" أ، "اللسان ٕٗ/ ٗ، "الكشؾ والبٌان" ٕٙ/ ٕلم أعرؾ لابله وهو من "شواهد الزجاج فً معانٌه" (ٙٔ)

أراد الشاعر: أن أبا المرء أؼضب له إذا ظلم، وموالً الكبللة وهم اإلخوة ، ٖٖٔ/5، وتهذٌب اللؽة، مادة"كلل":ص 5ٔ1ٖ
 2ٖٔ/ٙ]انظر: التفسٌر البسٌط للواحدي:واألعمام وبنو األعمام وسابر المرابات ال ٌؽضبون للمرء ؼضب األب.

 .ٕٙ-ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .5ٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: انظر: (1ٔ)
السمٌن فً :عمدة  -بنصه-بنحوه، وذكره  ٖٗ/1(:ص12ٖٔالطبري)، أخرجه 2ٕٗ/ 5حدٌث جابر من "تهذٌب اللؽة" (5ٔ)

 .)كلل(. ٔٓ٘الحفاظ:
 .5ٕٙ/ٖانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٕٓ)
)كلل(،  ٔٓ٘الحفاظ" ص )كلل( فٌه الشطر األول، "عمدة  5ٔ1ٖ/ 2أ، "اللسان"  ٕٗ/ ٗالبٌت فً "الكشؾ والبٌان" (ٕٔ)

، ولد ذكر د. أحمد الخراط فً تحمٌمه لؤلخٌر أن البٌت لٌس فً "دٌوان الفرزدق"، هذا مع أنً لم 2ٓٙ/ ٖ"الدر المصون" 
أجده فً "معجم شواهد العربٌة" رؼم اتفاق من عزوت إلٌهم على نسبته إلى الفرزدق، فمد ٌكون سمط من "دٌوان 

 . أعلم.الفرزدق" و"منتهى الطلب"، وهللا
، و"أساس الببلؼة" )كلل( و"الصحاح" )سلح(، و"المحكم" )سلح( و"اللسان" ٕٖ٘/ ٖ، و"البحر المحٌط" ٖٖٔدٌوانه: (ٕٕ)

)سلح(: )بزغ(. والمؽابن جمع مؽبن، وهو اإلبط والرفػ )باطن الفخذ(، وتطلك المؽابن على معاطؾ الجلد أٌضا. انظر: 
 .)ؼبن(. ٕٖٔٔ/ ٙ"اللسان" 

 .2ٖٓ/ٙالتفسٌر البسٌط: انظر: (ٖٕ)
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 .(ٔ)ولال  النضر بن شمٌل: أن الكبللة "هو المال" 
بؤن كل من مات وال ولد له وال والد فهو كبللة ورثته، وكل وارث لٌس بوالد  نستنتج 

 .(ٕ)للمٌت وال ولد له فهو كبللة موروثه
، هً: الوراثة التً خلت من أب وابن وابنة «الكبللة»ان المترجح أن  لال ابن عطٌة:"

ن الجوانب كما ولم ٌكن فٌها عمود نسب ال عال وال سافل، وبمً فٌها من ٌتكلل، أي: ٌحٌط م
 .(ٖ)ٌحٌط اإلكلٌل"

: المٌت ال الوارث، ولد لٌل للورثة الذٌن (ٗ)والكبللة فً هاتٌن اآلٌتٌن لال الشافعً:" 
رضً هللا  -ٌرثون المٌت ولٌس فٌهم أب وال ولد: كبللة أٌضاً، أال ترى أن جابر بن عبد هللا 

الحدٌث، (٘)لت: "إنً رجل ال ٌرثنى إال كبللة" فم -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: مرضت فؤتٌت النبً  -عنهما 
 .(ٙ)الموروث ال الوارث" -المٌت  -فجعل الكبللة: ورثته، فؤما اآلٌتان: فالكبللة فٌهما 

وروى أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه سبل عن الكبللة، فمرأ آخر سورة النساء، فرد علٌه السابل 
 .(2)«دن حتى أزادلست بزاب»فمال ملسو هيلع هللا ىلص: 

والكبللة:" مؤخوذة من اإلكلٌل الذي ٌحٌط بالرأس من جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر 
العلماء : بمن ٌموت ولٌس له ولد وال والد ، ومن الناس من ٌمول : الكبللة من ال ولد له ، كما 

ٌَْس لَهُ َولَدٌ   .(1){" دلت علٌه هذه اآلٌة : } إِِن اْمُرٌإ َهلََن {، أي: مات، } َل
ولد أُْشِكل ُحْكم الكبللة على أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه ، كما ثبت 

أٌها الناس، ثبلٌث وِددت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌفاِرلنا حتى ٌعهد عنه فً الصحٌحٌن أنه لال : "
 .(5)"إلٌنا فٌهن عهًدا ٌُنتهى إلٌه: الجّد، والكبللة، وأبواب الربا

 ًّ عن معدان بن أبً طلحة : "أن عمر بن الخطاب خطب الناس ٌوم الجمعة فمال : إن
ًّ من أمر الكبللة ، ولد سؤلت عنها رسول هللا صلى هللا علٌه  وهللا ما أدع بعدي شٌبًا هو أهّم إل

تكفٌن آٌة :»وسلم ، فما أؼلظ لً فً شًء ما أؼلظ لً فٌها ، حتى طعن فً نحري ولال 
، وإن أِعش ألض فٌها بمضٌة ال ٌختلؾ فٌها أحٌد لرأ «ً أنزلت فً آخر سورة النساءالصٌؾ الت

 .(ٓٔ)المرآن"
وعن سعٌد بن المسٌب : "أن عمر بن الخطاب كتب فً الجّد والكبللة كتابًا ، فمكث 
ٌستخٌر هللا فٌه ٌمول : اللهم إن علمت فٌه خًٌرا فؤمضه، حتى إذا طُِعن ، دعا بكتاب فَُمحً ، فلم 
ٌدر أحٌد ما كتب فٌه ، فمال :إنً كنت كتبت فً الجّد والكبللة كتاًبا ، وكنت أستخٌر هللا فٌه ، 

 .(ٔٔ)فرأٌت أن أترككم على ما كنتم علٌه "
عن طارق بن شهاب لال : "أخذ عمر كِتفًا وجمع أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم لال : أللضٌن و

لوا ، فمال :  فً الكبللة لضاًء تحدَُّث به النساء فً خدورهن! فخرجت حٌنبذ حٌَّة من البٌت ، فتفرَّ
ه"  .(ٕٔ)لو أراد هللا أن ٌتم هذا األمر ألتمَّ

                                                             
 .5ٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .5ٖٙ/ٙ)كل( بتصرؾ، والتفسٌر البسٌط للواحدي: 2ٖٙٔ/ ٗتهذٌب اللؽة" (ٕ)
 .ٔٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
ُ ٌُْفتٌُِكْم فًِ اْلَكبَللَِة { لال تعالى:( من سورة النساء، 2ٙٔ( و)ٕٔ(ٌمصد اآلٌة)ٗ)  . }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ
السمٌن فً :عمدة  -بنصه-بنحوه، وذكره  ٖٗ/1(:ص12ٖٔالطبري)، أخرجه 2ٕٗ/ 5حدٌث جابر من "تهذٌب اللؽة" (٘)

 .)كلل(. ٔٓ٘الحفاظ:
 .ٙٗ٘/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 ، بتفاوت..1٘ٔ، وانظر: مختلؾ الحدٌث:5ٕٙ/ٖتفسٌر الثعلبً: (2)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
( 11٘٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )و5ٔ٘/، ٕ(:صٓٗٗٔ، وابن المنذر)5ٖٗ/5(:ص11ٖٓٔأخرجه الطبري) (5)

، 5ٕٗ: ٕ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور 15ٕ: 1/ٕ٘ٗ: ٙ(، والبٌهمً فً السنن ٕٖٖٓومسلم فً صحٌحه برلم )
 وزاد نسبته لعبد الرزاق.

 .ٔٗٗ/5(:ص11ٙٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٗ/5(:ص121ٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٗ/5(:ص11ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ٌَْس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت{ ]النساء :  إن مات امرإ  [، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}إِِن اْمُرٌإ َهلََن لَ
 .(ٔ)لٌس له ولد وال والد، وله أخت ألبٌه وأمه، أو ألبٌه فمط"

إن إنسان من الناس مات }لٌس له ولد{، ذكر وال أنثى، }وله أخت{،  لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)ٌعنً : وللمٌت أخت ألبٌه وأمه ، أو ألبٌه "

. وروي عن سعٌد بن جبٌر مثل (ٖ)ٌمول: مات" عن السدي:لوله:"} إِِن اْمُرٌإ َهلََن{،
 .(ٗ)ذلن

"}لٌس له ولد وله أخت{: من أبٌه وأمه ، أو من عن سعٌد بن جبٌر ، فً لول هللا تعالى: 
 .(٘)أبٌه"

ٍء َهاِلٌن إِال َوْجَههُ  لال ابن كثٌر:"}إِِن اْمُرٌإ َهلََن{، ًْ أي : مات ، لال هللا تعالى : } ُكلُّ َش
ٌَْها فَاٍن. 11{ ]المصص :  [ كل شًء ٌفنى وال ٌبمى إال  هللا ، عز وجل ، كما لال : } كُلُّ َمْن َعلَ

 .(ٙ)["2ٕ،  ْٕٙبمَى َوْجهُ َرّبَِن ذُو اْلَجبلِل َواإلْكَراِم { ]الرحمن : َوٌَ 
ٌَْس لَهُ َولٌَد { "تمسن به من ذهب إلى أنه لٌس من شرط الكبللة انتفاء الوالد،  ولوله :} َل

 .(2)بل ٌكفً فً وجود الكبللة انتفاء الولد"
 .(1)فلها نصؾ تركته"[، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}فَلََها نِْصُؾ َما تََرَن{ ]النساء : 

 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:" من المٌراث، والبمٌة للعصبة"
ٌَِرثَُها إِْن لَْم ٌَكُْن لََها َولٌَد{ ]النساء :  وٌرث أخوها شمٌمًا  [، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}َوهَُو 

 .(ٓٔ)كان أو ألب جمٌع مالها إذا ماتت ولٌس لها ولد وال والد"
وأخو المرأة ٌرثها إن ماتت لبله ، إذا ُوِرثت كبللة، ولم ٌكن لها ولد  لال الطبري:أي:"

 .(ٔٔ)وال والد"
ا تََرَن{ ]النساء :  ٌِْن فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ فإن كان لمن  [، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}فَإِْن َكانَتَا اثْنَتَ

 .(ٕٔ)مات كبللةً أختان فلهما الثلثان مما ترن"
كانت المتروكة من األخوات ألبٌه وأمه أو ألبٌه }اثنتٌن{، فلهما  فإن لال الطبري:أي:"

 .(ٖٔ)ثلثا ما ترن أخوهما المٌت، إذا لم ٌكن له ولد ، وورث كبللة "
فلو مات األخ وكانت له أختان فصاعدا من أبٌه وأمه أو من  لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(٘ٔ)خ"[ ٌعنً: األ2ٙٔ}فلهما الثلثان مما ترن{ ]النساء: ، "(ٗٔ)أبٌه"
ٌِْن{ ]النساء :  [، 2ٙٔلوله تعالى:}َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً ِرَجااًل َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُْنثٌََ

وإذا اجتمع الذكور من اإلخوة لؽٌر أم مع اإلناث، فللذكر مثل نصٌب األنثٌٌن من  أي:"
 .(ٙٔ)أخواته"

                                                             
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٕٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٗٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٗٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٖٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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ٌعنً : وإن كان المتروكون من إخوته }رجاال ونساء فللذكر{ منهم  لال الطبري:"
بمٌراثهم عنه من تركته مثل نصٌب اثنتٌن من أخواته، وذلن إذا ورث كبللةً ، واإلخوة 

 .(ٔ)واألخوات إخوته وأخواته ألبٌه وأمه ، أو : ألبٌه"
من أبٌه وأمه ، أو من }رجاال ونساء{، "(ٕ)عن سعٌد: "}وإن كانوا إخوة{، ٌعنً: إخوة المٌت"

 .(ٖ)أبٌه فللذكر مثل حظ األنثٌٌن"
 .(ٗ)عن ابن عباس ، لوله: "}فللذكر مثل حظ األنثٌٌن{،صؽٌرا أو كبٌرا" 
 .(٘)"لال السدي:"}حظ{: ٌمول: نصٌب 

ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا{ ]النساء :  ٌُبٌِّن هللا لكم لسمة الموارٌث  [، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 .(ٙ)وحكم الكبللة، لببل تضلوا عن الحّكِ فً أمر الموارٌث"

 .(2)فً شؤن الموارٌث" لال ابن جرٌج:"
 .(1)ٌمول أن ال تحطوا لسمة المٌراث" لال سعٌد بن جبٌر:"
ٌمول: أن تحفظوا لسمة الموارٌث ، فهذه الضبللة التً ٌكون فٌها  لال مماتل بن حٌان:"

 .(5)اإلخوة عصبة ، إذا لم ٌكن ولد فٌرثون مع الجد فً الكبللة"
فهذه الضبللة التً ٌكون فٌها اإلخوة عصبة إذا لم ٌكن ولد فٌرثون مع الجد  لال مالن:" 

 .(ٓٔ)فً الكبللة"
ارٌثكم ، وحكم الكبللة ، وكٌؾ فرابضهم ،لببل ٌبٌن هللا لكم لسمة مو لال الطبري:أي:"

تضلوا فً أمر الموارٌث ولسمتها ، أي: لببل تجوروا عن الحك فً ذلن وتخطبوا الحكم فٌه ، 
 .(ٔٔ)فتضلّوا عن لصد السبٌل"

أي : ٌفرض لكم فرابضه ، وٌحّد لكم حدوده ، وٌوضح لكم شرابعه، لببل لال ابن كثٌر:"
 .(ٕٔ)"تضلوا عن الحك بعد البٌان 

ٌبٌن لكم أحكامه التً تحتاجونها، وٌوضحها وٌشرحها لكم فضبل منه  لال السعدي:أي:"
وإحسانا لكً تهتدوا ببٌانه، وتعملوا بؤحكامه، ولببل تضلوا عن الصراط المستمٌم بسبب جهلكم 

 .(ٖٔ)وعدم علمكم"
لٌل: أال تضلوا فً لسمة الموارٌث. ولٌل: أال تخطبوا. ولٌل: أال  لال الماترٌدي:"

 .(ٗٔ)تخلطوا، وهو واحد"
كان عمر إذا لرأ:}ٌبٌن هللا لكم أن تضلوا{، لال : اللهم َمْن بٌََّنت له  لال ابن سٌرٌن:"

 .(٘ٔ)الكبللة ، فلم تُبٌََّن لً"
ُ لَكُْم أَْن تَِض   :(ٙٔ)[، وجهان2ٙٔلُّوا{ ]النساء : وفً تفسٌر لوله تعالى:}ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

                                                             
 .ٗٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص1ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٖٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٗٗ/5(:15ٔٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٔٔ/ٗ(:صٕٖٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٖٖٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٖٗٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗٔ)
 .٘ٗٗ/5(:15ٕٓٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕنً المرآن للزجاج:انظر: معا (ٙٔ)
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، (ٔ)وهذا لول الفراء«. ال»المعنى: ٌبٌن هللا لكم أن ال تضلوا، فؤضمرتأحدهما: أن 
 ، وؼٌرهم.(2)، والنحاس(ٙ)،  والماترٌدي(٘)، والزجاج(ٗ)، والطبري(ٖ)، وابن لتٌبة(ٕ)والكسابً
 وؼٌرهم.

َماَواِت  َ ٌُْمِسُن السَّ [ أي: لببل َٔٗواأْلَْرَض أَْن تَُزواَل{ ]فاطر: ومثل هذا لوله: }إِنَّ َّللاَّ
[. ومنه لول المطامً فً ٕتزوال، ومثله: }َكَجْهِر بَْعِضكُْم ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط أَْعَمالُكُْم{ ]الحجرات: 

 : (1)صفة نالة
ٌْها أَْن تُبَاَعا َنا َعلَ ٌْ ٌََرى البَُصراُء فٌَِها                 فَآلَ ٌْنَا َما   َرأَ

 بمعنى: أن ال تباع.
والثانً: أن المعنى: ٌبٌن هللا لكم كراهة أن تضلوا، وحذفت " كراهة "، ألن فً الكبلم دلٌبل 

[، 1ٕعلٌها، وإنما جاز الحذؾ عندهم على أحد، ومن ذلن لوله: }َواْسؤَِل اْلمَْرٌَةَ { ]ٌوسؾ : 
 .(5)والمعنى واسؤل أهل المرٌة. وهذا لول البصرٌٌن

 .(ٓٔ)وهذا المول ٌبعد، ألنه لم ٌدل على االجتناب شًء" :"لال الواحدي 
ال ٌدعو أحدكم على ولده أن »و الذي علٌه البصرٌون أظهر، وفً حدٌث ابن عمر:  

، لٌل: معناه: لببل ٌوافك ساعة إجابة، واألظهر تمدٌر البصرٌٌن: (ٔٔ)«ٌوافك من هللا ساعة إجابة
لكراهة الحذر والتفادي، وهو استعمال معروؾ أي كراهة أن ٌوافك ساعة إجابة، وفً معنى ا

 .(ٕٔ) وتكرر فً المرآن
ٍء َعِلٌٌم{ ]النساء :  ًْ ُ بِكُّلِ َش وهللا عالم بعوالب األمور، وما  [، أي:"2ٙٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ

 .(ٖٔ)فٌها من الخٌر لعباده"
 .(ٗٔ)ٌعنً: من لسمة الموارٌث وؼٌرها علٌم" لال سعٌد بن جبٌر:"

من مصالح عباده فً لسمة موارٌثهم وؼٌرها ، وجمٌع األشٌاء، فهو الطبري:أي:"لال 

 .(٘ٔ)بذلن كله ذو علم"
أي : هو عالم بعوالب األمور ومصالحها وما فٌها من الخٌر لعباده ،  لال ابن كثٌر:"

 .(ٙٔ)وما ٌستحمه كل واحد من المرابات بحسب لربه من المتوفى"
ًء من األشٌاء التً هذه األحكام المذكورة منها }علٌم{، وهللا بكل ش لال الشوكانً:أي:"

 .(2ٔ) أي: كثٌر العلم
أي: عالم بالؽٌب والشهادة واألمور الماضٌة والمستمبلة، وٌعلم حاجتكم  لال السعدي:"

 .(1ٔ)إلى بٌانه وتعلٌمه، فٌعلمكم من علمه الذي ٌنفعكم على الدوام فً جمٌع األزمنة واألمكنة"

                                                             
 .ٖٕٕ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٗ، والدر المصون:٘ٙٔ/ٔ، وإعراب المرآن للنحاس:ٖٕٕ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٕ)
 .ٖٗٔانظر: تاوٌل مشكل المرآن: (ٖ)
 .٘ٗٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕ، ؤٖ/ٕ، وٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 ٖٗٗ/ٖ، وٙٓٙ/ٔانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .٘ٙٔ/ٔانظر: إعراب المرآن: (2)
، وهو ٌصؾ نالته ٌمول: ال تباع لما رأٌنا من ٖٔ٘/ ٘، و"الدر المصون" 1ٔٔ/ 5، و"تفسٌر الطبري" ٖٗدٌوانه" ص (1)

 .من حسنها
 .2ٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (5)
 .ٕٗٔ/2التفسٌر البسٌط: (ٓٔ)
(ٔٔ) . 
 .5ٕ/ٙ: تفسٌر المنار:انظر (ٕٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٕٔٔ/ٗ(:صٖٙٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .٘ٗٗ/5تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1٘ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .2ٕٙ/ٔفتح المدٌر: (2ٔ)
 .1ٖٔ/ٖتفسٌر السعدي: (1ٔ)
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فهو لم ٌشرع لكم من األحكام إال ما علم أن فٌه الخٌر لكم لصبلح  لال المراؼً:أي:"
أنفسكم، وذلن شؤنه فى جمٌع أفعاله وأحكامه، فكلها موافمة للحكمة، دالة على واسع العلم وعظٌم 

 .(ٔ)الرحمة"
 .(ٕ)لال الماترٌدي:"وعٌد"

الشتاء، وهً اآلٌة لال الخطابً: " إن هللا سبحانه أنزل فً الكبللة آٌتٌن؛ إحداهما فً 
وفٌها إجمال وإبهام ال ٌكاد ٌتبٌن هذا المعنى  -[ ٌٕٔعنً فً أولها ]آٌة:-التً فً سورة النساء 

 -[2ٙٔ]آٌة:-من ظاهرها، ثم أنزل اآلٌة األخرى فً الصٌؾ وهً التً فً آخر سورة النساء 
ٌن المراد بالكبللة المذكورة وفٌها من زٌادة البٌان ما لٌس فً آٌة الشتاء، فؤحال السابل علٌها لٌتب

 .(ٖ)فٌها"
-والمراد  .(ٗ)، وآخر آٌة نزلت:} ٌَْستَْفتُونََن {"«براءة»آخر سورة نزلت :  لال البراء:"

 آخر آٌة نزلت فً المٌراث. -وهللا أعلم-
 الفوائد:

 جواز سإال من ال ٌعلم من ٌعلم للحصول على العلم المطلوب له. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم، إذ إثبات وجود هللا تعالى  -ٕ علٌماً لدٌراً سمٌعاً بصٌراً، وتمرٌر نبوة دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ

 سإال األصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحٌه المنزل على رسوله ٌمرر ذلن وٌثبته.
بٌان لسمة تركة من ٌورث كبللة من رجل أو امرأة؛ فاألخت الواحدة لها من أخٌها نصؾ ما  -ٖ

لهما الثلثان، واألخوة مع األخوات للذكر مثل حظ األنثٌٌن، واألخ ٌرث أخته إن  ترن، واالختان
لم ٌكن لها ولد وال ولد ولد، واإلخوة واألخوات ٌرثون أختهم للذكر مثل حظ األنثٌٌن إذا لم تترن 

 ولداً وال ولد ولد.
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال  :«العلٌم»": الخطابًلال   ،«العلٌم» ومن صفاته تعالى:-ٗ

 .(٘)"ٌدركها علم الخلك
 «، والحمد هلل وحدهالنساءآخر تفسٌر سورة »

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .ٓٗ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌرالماترٌدي: (ٕ)
 .1ٙ/ٗمعالم السنن: (ٖ)
 (.ٕ٘ٓٙصحٌح البخاري برلم ) (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ، واألسماء والصفات للبٌهمً:2٘/ٔشؤن الدعاء:  (٘)



ٔٓٔ 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «المائدة»تفسٌر سورة 

هً السورة الخامسة من سور المرآن الكرٌم فً ترتٌب المصحؾ، فمد  :«المابدة»سورة 
 سبمتها سور: الفاتحة، والبمرة، وآل عمران، والنساء.

وعدد آٌاتها عشرون ومابة آٌة عند الكوفٌٌن، وٌرى الحجازٌون والشامٌون أن عدد آٌاتها 
 .(ٔ)ومابة آٌة اثنتان وعشرون ومابة آٌة، وٌرى البصرٌون أن عدد آٌاتها ثبلث وعشرون

 اختبلفها ثبلث آٌات:
 [ـ تركهما كوفً.٘ٔ[، }َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ ]المابدة: ٔ}بِاْلعُمُوِد { ]المابدة:  -
 [، عدها بصري.ٖٕ}فَإِنَّكُْم َؼاِلبُوَن{ ]المابدة:  -

 أسما السورة:
 ولهذه السورة الكرٌمة أسماء أشهرها: 

 المائدة-ٔ
السوورة، وسمٌت بهذا االسم، ألنها انفردت بذكر لصة المابدة التً وهو االسم التولٌفً لهذه 
ذلن فً  -تعالى -نزولها من السماء، ولد حكى هللا -علٌه السبلم -طلب الحوارٌون من عٌسى

َل : }إِْذ لاَل اْلَحواِرٌُّوَن ٌا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم َهْل ٌَْستَِطٌُع َربَُّن أَْن ٌُ -تعالى -آخر السورة فً لوله ّزِ نَ
ٌْنا مابَِدةً ِمَن السَّماِء{ ]اآلٌات من   [.٘ٔٔ: َٕٔٔعلَ

:"سمٌت بها، ألن لصتها أعجب ما ذكر فٌها، الشتمالها على آٌات كثٌرة  ًّ لال المهاٌم
 .(ٕ)ولطؾ عظٌم على من آمن، وعنؾ شدٌد على من كفر"

أشهر  فً كتب التفسٌر، وكتب الستة، وهً« سورة المابدة»ولد سمٌت هذه السورة 
أسمابها، وولعت تسمٌتها فً كبلم الصحابة كعبدهللا بن عمر، وعابشة أم المإمنٌن، وابن عباس، 

 وأسماء بنت ٌزٌد، وؼٌرهم، كما ورد فً كتب السنة، منها:
بن نفٌر، لال: "حججت فدخلت على عابشة، فمالت لً: ٌا جبٌر تمرأ  ما رواه - أ

ة نزلت، فما وجدتم فٌها من حبلل المابدة؟ فملت: نعم، لالت: أما إنها آخر سور

)"فاستحلوه، وما وجدتم فٌها من حرام فحرموه
ٖ). 

ولد جاء عن أسماء بنت ٌزٌد رضً هللا عنها، لالت: "إنً آلخذة بزمام العضباء  - ب
ٌِْه َوَسلََّم إذ نزلت علٌه المابدة كلها، وكادت من ثملها  نالة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

 .(ٗ)تدق عضد النالة"
ِه  - ت ٌْ كما جاء من حدٌث عبد هللا بن عمرو، لال: "أنزلت على رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

 .(٘)نها"َوَسلََّم سورة المابدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل ع
لرأ فً خطبته سورة المابدة  -ملسو هيلع هللا ىلص-:"أن النبً-رضً هللا عنه-وعن ابن عباس - ث

 .(ٙ)والتوبة"
 سورة العمود-ٕ

                                                             
 .ٖٔ٘  فً المراءات األربعة عشر للدمٌاطً ص:  تحاؾ فضبلء البشرانظر: إ (ٔ)
 .22ٔ/ٔتفسٌر المهاٌمً: (ٕ)
شرط الشٌخٌن  ، لال الحاكم: "هذا حدٌث صحٌح علىٖٔٔ/ٕ(  مستدرن الحاكم وصححه، ووافمه الذهبً، ٖ)

 ولم ٌخرجاه"، ووافمه الذهبً.
 ؟ فمالت: المرآن".،  وزاد: "وسؤلتها عن خلك رسول هللا ٖٕٙٓٙ، برلم ٗ٘/ٙورواه اإلمام أحمد، 

(، ولال عنه األرنإوط : "حسن لؽٌره وهذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ 2ٕٙٔٙأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(ٗ)
 .(ٖٔ|2ن أخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد )لٌث بن أبً سلٌم وشهر بن حوشب"، وكذل

(، ولال عنه شعٌب األرنإوط: "حسن لؽٌره وهذا إسناد ضعٌؾ ٖٗٙٙأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(٘)
 .2ٓٔلضعؾ ابن لهٌعة وحًٌ بن عبدهللا"، وصححه األلبانً فً صحٌح السٌرة ص:

 .ٖ/ٖأخرجه عبد بن حمٌد كما فً الدر المنثور: (ٙ)
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، ألنها السورة الوحٌدة التً افتتحت بطلب اإلٌفاء بالعمود، «العمود»وتسمى أٌضا بسورة 
 [.ِٔباْلعُمُوِد {]المابدة::}ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا -تعالى -لال

، (ٗ)، والسٌوطً(ٖ)، والسخاوي(ٕ)، واآللوسً(ٔ)ذكر هذه التسمٌة بعض المفسرٌن كؤبً حٌان
 .(٘)، والبماعً(ٗ)والسٌوطً

 سورة المنمذة -ٖ
، ووجه تسمٌته بذلن أنها تنمذ صاحبها من مبلبكة العذاب، «المنمذة» -أٌضا -وتسمى

، فً (2)، والمرطبً(ٙ)حدٌث ذكره ابن عطٌةواستندوا فً تسمٌتها بسورة"المنمذة" على 
سورة المابدة تدعى فً ملكوت هللا المنمذة. »، أنه لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-تفسٌرهما، وهو ما روي عن النبً

 .(1)تنمذ صاحبها من أٌدى مبلبكة العذاب"
، (ٓٔ)، وأبً حٌان(5)ولد ذكر هذا االسم بعض المفسرٌن فً كتبهم، كابن عطٌة 

 .(ٕٔ)، كما ذكره السٌوطً فً اإلتمان(ٔٔ)سًواآللو
 سورة اْلحبار -ٗ

ٌُّوَن  الشتالها على ذكرهم فً لوله: ، «حباراأل»ورد تسمٌتها بسورة  بَّانِ } َوالرَّ
بَّانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة:  [، ولوله تعالى:َٗٗواأْلَْحبَاُر{ ]المابدة:   .(ٖٔ)[ٖٙ}لَْواَل ٌَْنَهاهُُم الرَّ

 :(ٗٔ)واألحبار هم العلماء، لال جرٌر
 إن البعٌث وعبد آل مماعس               ال ٌمرآن بسورة األحبار

}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ]المابدة:  أي: ال ٌفٌان بالعهود، ٌعنً بموله تعالى:
ٔ](ٔ٘). 
 تسمٌات أخرى -٘

 منها:ولد وردت تسمٌات أخرى ألل شهرة،  

 سورة األخٌار -أوال:
ٌمال: فبلن ال :»(ٙٔ)ألحمد الجرجانً« كناٌات األدباء»لال ابن عاشور:" وفً كتاب 

كانوا ٌسمون سورة  -رضً هللا عنهم -ٌمرأ سورة األخٌار، أي ال ٌفً بالعهد، وذلن أن الصحابة
 .(2ٔ)المابدة سورة األخبار"

 ثانٌا:سورة المبعثرة
، ودون ذكر سنده «المبعثرة»ً حٌان، ولم ٌعلل سبب تسمٌتها بـورد هذه التسمٌة عند أب 
 .(ٔ)فً ذلن

                                                             
 . ٙ٘ٔ/ٗالبحر المحٌط:(انظر: ٔ)
 .2ٗ/٘انظر: روح المعانً: (ٕ)
 .ٖٙ/ٔ:ءانظر: جمال المراء وكمال اإللرا (ٖ)
 .2ٕٔ/ٔانظر: اإلتمان:  (ٗ)
 ٕٖ٘/ٕانظر: نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور: (٘)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٖٓ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
:"لم اجده، والظاهر أنه من رواٌة النماش، وهو ٖٓ/ٙمك تفسٌر المرطبًلم ألؾ على تخرٌجه، لال مح (1)

 موضوع بكل حال".
 .ٕٖٔ/ٗانظر: المحرر الوجٌز: (5)
 .ٙ٘ٔ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٓٔ)
 2ٗ/٘.انظر: روح المعانً:(ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٔانظر: اإلتمان فً علوم المرآن:(ٕٔ)
 .2ٙٔ/ٔانظر: بصابر ذوي التمٌٌز: (ٖٔ)
 ، شرح: د. ٌوسؾ عبد،  ٌعنً بـ"عبد آل مماعس": الفرزدق".5ٖٓدٌوانه: (ٗٔ)
 .1ٕٖ/ٔانظر: النهاٌة: (٘ٔ)
 .ٕٔٔانظر: كناٌات األدباء، أحمد الجرجانً: (ٙٔ)
 .5ٙ/ٙالتحرٌر والتنوٌر: (2ٔ)
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 سورة المابة وعشرون آٌة-ثالثا:
، واآلخر فً المرن (ٕ)هـ(1ٕ٘ٔجاءت تسمٌتها بذلن فً مصحفٌن، احدها نسخت سنة) 

، ولم ألؾ على هذا االسم عند السادة المفسرٌن، كما انه من الؽرٌب (ٖ)الثالث عشر الهجري
 .-وهللا أعلم -مٌة السورة بعدد آٌاتهاتس

، وأما األسماء «المابدة»ننستنتج مما سبك بؤن اسم السورة التوفٌمً، هو: سورة 
-، أو اثر من صحابته-ملسو هيلع هللا ىلص-االخرى، فجمٌعها من إجتهاد العلماء ولم ٌرد فٌها حدٌث من النبً

   .-رضوان هللا تعالى علٌهم
 مكان نزول السورة:

 فً مكان نزول السورة ألوال: 
، (2)، وجمهور العلماء(ٙ)، ولتادة(٘)، والضحان(ٗ)المول االول: أنها مدنٌة. وهذا لول ابن عباس

 بناء على سببٌن:وذلن 
أحدهما: المول الذي رجحه العلماء من أن المرآن المدنً هو الذي نزل على رسول هللا 

 وله فً ؼٌر المدٌنة.صلّى هللا علٌه وسلم بعد الهجرة ولو كان نز
هذه السورة مدنٌة بإجماع... ومن هذه السورة ما نزل فً حجة الوداع،  لال ابن عطٌة:"

[ اآلٌة، وكل ما ٕومنها ما نزل عام الفتح، وهو لوله تعالى: }وال ٌجرمنكم شنآن لوم{ ]المابدة: 
نزل بالمدٌنة أو فً سفر من األسفار أو فهو مدنً سواء ما  -ملسو هيلع هللا ىلص-نزل من المرآن بعد هجرة النبً 

 .(1)بمكة، وإنما ٌرسم بالمكً ما نزل لبل الهجرة"
لال المرطبً:" وهً مدنٌة بإجماع... وكل ما أنزل من المرآن بعد هجرة النبً صلى هللا 
علٌه وسلم فهو مدنً، سواء نزل بالمدٌنة أو فً سفر من األسفار. وإنما ٌرسم بالمكً ما نزل 

 .(5)الهجرة"لبل 

[، وهذه الخصلة ٔ} ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة:  والثانً: أن السورة بدأت بموله تعالى:
 التكون ؼبل فً السور المدنٌة.

[ ٔلال علماإنا: لال علممة: إذا سمعت: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ ]المابدة:  لال ابن العربً:"
[ فهً مكٌة؛ وهذا ربما خرج على ٔناس{ ]النساء: فهً مدنٌة، وإذا سمعت: }ٌا أٌها ال

 .(ٓٔ)األكثر"
ولد أورد اإلمام السٌوطً كثٌرا من األحادٌث واآلثار تدل صرٌحا على أنها آخر ما 

 . (ٔٔ)نزل من المرآن
ٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{ ]اآلٌة:  والمول الثانً: نزلت  [، فإنهاٖأنها مدنٌة كلها إال لوله تعالى:} اْل

  .(ٖٔ)، وشهاب الخفاجً(ٕٔ)وهذا لول مماتل بن حٌان«. عرفات»بـ
ٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{]اآلٌة:    .(ٗٔ)["ٖلال أبو سلٌمان الدمشمً: "فٌها من المكً:} اْل

                                                                                                                                                                               
 .ٙ٘ٔ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٔ)
 (.1ٕٗٔوالمصحؾ بجامعة اإلمام بالرٌاض برلم) (ٕ)
 (.2ٔٙوالمصحؾ بجامعة اإلمام برلم) (ٖ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .ٖٔ٘/5(:صٓٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 ، وؼٌرها.ٖٓ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٖٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز:  (2)
 .ٖٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖ/ٕأحكام المرآن: (ٓٔ)
 ..ٗ|ٖانظر : الدر المنثور:(ٔٔ)
 .2ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٖ/ٗانظر: محاسن التؤوٌل: (ٖٔ)
 .٘ٓ٘/ٔزاد المسٌر: (ٗٔ)
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ٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{، نزلت بعرفة ٌوم  لال ابن الجوزي:"والصحٌح أن لوله تعالى: } اْل
 .(ٔ)«"مكة»رفة، فلهذا نسبت إلىع

 :(ٕ)واعترض الماسمً على المول الثانً، من خبلل نظرٌن
إن هذا بناء على أن المكً ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدنً ما نزل بالمدٌنة، وهو  -األول:

اصطبلح لبعض السلؾ. ولكن األشهر كما فً "اإلتمان" أن المكً ما نزل لبل الهجرة، والمدنً 
ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدٌنة، عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من 

 .(ٖ)األسفار
 بمً علٌه، لو مشً على ذان االصطبلح، آٌات آخر. -الثانً:

[، وهذا لول أبً ٖأنها مدنٌة كلها إال لوله تعالى:} اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{]اآلٌة: المول الثالث:
 .(ٗ) سلٌمان الدمشمً

لال السدي:" عن السدي لوله: } اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{، هذا نزل ٌوم عرفة، فلم ٌنزل  
 .(٘)بعدها حبلل وال حرام. ورجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمات"

 الحدٌبٌة.منصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المول الرابع: أنها نزلت عند 
ٌا علً »ذكر النماش عن أبً سلمة أنه لال: "لما رجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الحدٌبٌة لال:

 .(ٙ)«"أشعرت أنه نزلت علً سورة المابدة ونعمت الفابدة
 .(2)" -ملسو هيلع هللا ىلص-لال ابن عطٌة:"وهذا عندي ال ٌشبه كبلم النبً 

ع، ال ٌحل لمسلم اعتماده، أما أنا نمول: سورة لال ابن العربً: "هذا حدٌث موضو
 .(1)المابدة نعمت الفابدة فبل نإثره عن أحد، ولكنه كبلم حسن"

 .(5)المول الخامس: أنها نزلت فً حجة الوداع فٌما بٌن مكة والمدٌنة. وهذا لول دمحم المرظً
هللا صلى على رسول « سورة المابدة»عن الربٌع بن أنس لال: "نزلتوأخرج الطبري  

 .(ٓٔ)هللا علٌه وسلم فً المسٌر فً حجة الوداع، وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من ثملها"
انهما مدنٌة، وهذا لول الجمهور، باعتبار أن السور المدنٌة هً ما  -وهللا أعلم-والراجح

 بعد« الفتح»، وكان نزول سورة «الفتح»نزلت بعد الهجرة، وهذه السورة نزلت بعد سورة 
فٌما بٌن صلح « المابدة»فى السنة السادسة من الهجرة، فٌكون نزول سورة « الحدٌبٌة»صلح 

 «.تبون»وؼزوة « الحدٌبٌة»
والظاهر أن سورة المابدة لم تنزل دفعة واحدة فً ولت معٌن أو فً زمان معٌن، وإنما 

، وأن نزل بعضها فً السنوات التً سبمت صلح الحدٌبٌة، ونزل معظمها بعد هذا الولت
الرواٌات التً تمول بنزولها دفعة واحدة أو فً ولت معٌن وزمان معٌن من الممكن أن تحمل 

 . وهللا أعلم.(ٔٔ)على أن المراد بها مجموع السورة ال جمٌعها
 أغراض السورة ومماصدها:

 مجمل ما اشتملت علٌه سورة النساء:وفٌما ٌؤتً 

                                                             
 .٘ٓ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖ/ٗانظر: محاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .2ٖ/ٔانظر: اإلتمان: (ٖ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .1ٔ٘/5(:ص1ٓٓٔٔي)أخرجه الطبر (٘)
، وأبو حفص سراج الدٌن، فً ٖٓ/ٙ، والمرطبً فً تفسٌره:ٖٗٔ/ٕذكره ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: (ٙ)

 .ٓٙٔ/2اللباب فً علوم الكتاب:
 .ٖٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٖ/ٕأحكام المرآن: (1)
 .ٗ-ٖ/ٖانظر: الدر المنثور: (5)
 .ٖٔ٘/5(:صٕٔٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓٔ/ٗانظر: التفسٌر الوسٌط، للطنطاوي: (ٔٔ)
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تعد سورةالمابدة أجمع سورة فً المرآن لفروع الشرابع من التحلٌل والتحرٌم، واألمر  -اوال:
والنهً حٌث تضمنت بٌان تمام الشرابع، ومكمبلت الدٌن، والوفاء بعهود الرسل، وما أُخذ على 

م األمة، وبها تم الدٌن، فهً سورة التكمٌل؛ ألن فٌها تحرٌم الصٌد على المحرم الذي هو من تما
اإلحرام، وتحرٌم الخمر الذي هو من تمام حفظ العمل والدٌن، وعموبة المعتدٌن من السُّراق 
والمحاربٌن الذي هو من تمام حفظ الدماء واألموال، وإحبلل الطٌبات الذي هو من تمام عبادة 

 ىعل بالمرآن والحكم والتٌمم، كالوضوء ؛ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعالى، ولهذا ذُكر فٌها ما ٌختص بشرٌعة دمحم 
واإلتمام، وذكر فٌها أن من ارتد عوض هللا بخٌر منه، وال  اإلكمال لفظ فٌها كثر ولهذا دٌن، كل

 ٌزال هذا الدٌن كامبل.
تطرلت السورة أٌضا إلى جوانب العمٌدة ولصص أهل الكتاب، وتناولت أحكام العمود،  -الثانً:

الطهارة، وحد السرلة، والبؽً،  والذبابح، والصٌد، واإلحرام، ونكاح الكتابٌات، والردة، وأحكام
واإلفساد فً األرض، وتحرٌم الخمر والمٌسر واألنصاب واألزالم، وكفارة الٌمٌن، وحكم من 

 ترن تحكٌم شرٌعة هللا تعالى، والوصٌة عند الموت، وؼٌر ذلن من األحكام والتشرٌعات.
تضمنت السورة لصة موسى علٌه السبلم مع بنً إسرابٌل فً دخول بٌت الممدس  -والثالث:

، «لابٌل وهابٌل»وردهم المبٌح ومفارلة موسى علٌه السبلم لهم، وفٌها أٌضاً لصة ابنً آدم 
ٌِّرة  وهً تعرض نموذجٌن من نماذج البشر: نموذج النفس الشرٌرة األثٌمة، ونموذج النفس الخ

 الكرٌمة. 
 وتطرلت السورة لمصة المابدة التً كانت من معجزات عٌسى علٌه السبلم.

ختمت السورة بالمولؾ الرهٌب ٌوم الحشر حٌث ٌُدعى المسٌح عٌسى علٌه السبلم  -والرابع:
رإوس األشهاد، وٌسؤله ربه تبكٌتاً للنصارى الذٌن عبدوه من دون هللا تعالى، وٌا له من مولؾ 

 !هوله الرإوس، وتتفطر من فزعه النفوسمخٍز ألعداء هللا تشٌب ل
 وجوه المناسبة بٌن سورة النساء والتً لبلها:

 : (ٔ)عمران" التً لبلهاومن وجوه المناسبة بٌن هذه السورة وبٌن سورة "آل 
مشتملة على عدة عمود، بدأت سورة المابدة باألمر بالوفاء « النساء»لما كانت سورة  -أوال:

 .بالعمود
 .سورة النساء والمابدة فً تمرٌر الفروع الحكمٌةاتحدت -ثانٌا:
 .مهدت سورة النساء لتحرٌم الخمر، وحرمته سورة المابدة البتة -ثالثا:

 .بدأت سورة النساء ببدء الخلك، وختمت سورة المابدة باالنتهاء من البعث والجزاء -رابعا:
 فضائل السورة:

 ورد فً فضل هذه السورة مجموعة من األخبار: 
، لالت: "إنً آلخذة بزمام -رضً هللا عنها-ورد فً فضلها حدٌث أسماء بنت ٌزٌد  -ا:أحده

ٌِْه َوَسلََّم إذ نزلت علٌه المابدة كلها، وكادت من ثملها تدق  العضباء نالة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ
  .(ٕ)عضد النالة"

                                                             
 .ٕٕٕ/ٖانظر: روح المعانً: (ٔ)
(، ولال عنه األرنإوط : "حسن لؽٌره وهذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ 2ٕٙٔٙأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(ٕ)

، والبٌهمً 1ٕٔ/ٕٗ(:ص5ٗٗ، والطبرانً )5ٕ٘/5(:2ٓٔٔٔلٌث بن أبً سلٌم وشهر بن حوشب"، والطبري)
(، وزاد نسبته  السٌوطً فً ٖٔ|2، وكذلن أخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد )5ٙٗ/ٕ(:صٖٕٓٗفً الشعب)

 .، إلى عبد بن حمٌد، ودمحم بن نصر فً الصبلة، وابً نعٌم فً الحلٌةٖ/ٖالدر المنثور:
والحدٌث إسناده فٌه لٌث بن أبً سلٌم، لال الحافظ عنه:"صدوق اختلط جدا ولم ٌتمٌز حدٌثه فترن، ولال 

. ولال بحبى بن معٌن:"لٌس حدٌثه ٖٓٗ/ٗد:مضطرب الحدٌث ولكن حدث عنه الناس". انظر: المٌزان:أحم
 .22ٔ/2بذان ضعٌؾ، ولال أبو زرعة: لٌث ال ٌشتؽل به، وهو مضطرب الحدٌث". انظر: الجرح والتعدٌل:

، ولال ابن معٌن: 5ٕٙوفٌه اٌضا شهر بن حوشب: صدٌك كثٌر اإلرسال واالوهام، كما لال الحافظ فً التمرٌب:
ثمة، ولال النسابً وابن عدي: لٌس بالموي، ولال البخاري: شهر حسن الحدٌث، ولوي أمره. انظر: 

 .1ٕٖ/ٗ، ولال أبو حاتم:" الٌحتج بحدٌثه، ولال أبو زرعة: ال بؤس به. انظر: الجرح والتعدٌل: 2ٗٗ/ٕالمٌزان:
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منزلة وأعبلها مكانة، وكؽٌرها تعّد سورة المابدة من طوال سور المرآن، ومن أجلها  -والثانً:
من السور المدنٌة تناولت المضاٌا التشرٌعٌة، كما هو شؤن سورة البمرة، والنساء، واألنفال، إلى 

 جانب احتضانها موضوع العمٌدة، ولصص أهل الكتاب.
 أنها آخر سورة نزلت من المرآن الكرٌم. -والثالث:

ن آخر ما نزل من المرآن، ولٌس فٌها أكثر األمة على أن سورة المابدة ملال الرازي:"
 .(ٔ)منسوخ"

لال أبو مٌسرة: "المابدة من آخر ما نزل من المرآن، لٌس فٌها منسوخ وفٌها ثمان عشرة 
 .(ٕ)فرٌضة"

سورة المابدة أجمع سورة فً المرآن لفروع الشرابع من  وكذلن ٌمول ابن تٌمٌة: "
ًَ آِخُر اْلمُْرآِن نُُزواًل :»التحلٌل والتحرٌم واألمر والنهً؛ ولهذا روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال ِه
ُموا َحَراَمَها"، وهذا افتتحت بموله:} أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{، عمود هً العهود وذكر وال فَؤَِحلُّوا َحبَللََها َوَحِرّ

 .(ٖ)"فٌها من التحلٌل والتحرٌم واإلٌجاب ما لم ٌذكر فً ؼٌرها
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا  

نسؤل أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا 
 نواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.وألوالنا و

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

عن أم عمرو بنت عبس عن عمتها، باب )ذكر السور والحدٌث له شواهد منها: ما اخرجه البٌهمً فً الدالبل 
، وما اخرجه أبو عبٌد فً فضابله، باب)المابدة ٘ٗٔ/2التً نزلت بمكة والتً نزلت بالمدٌنة(:ص

، عن الربٌع 1ٕ٘/5(:صٙٓٔٔٔ، عن دمحم بن كعب المرظً مرسبل، والطبري فً تفسٌره)1ٕٔواألنعام(:ص
 وٌرفعه إلى درجة الحسن لؽٌره. بن انس، وبجموع هذه الشواهد ٌموي الحدٌث

 .ٕ٘ٗ/ٕٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٖٓ/ٙالجامع أحكام المرآن: (ٕ)
 1ٗٗ/ٗٔمجموع الفتاوى:(ٖ)
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 المرآن

ٌْكُْم غَ  ِد }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد أُِحل ْت لَكُْم بَِهٌَمةُ اْْلَنْعَاِم إاِل  َما ٌُتْلَى َعلَ ٌْ ٌَْر ُمِحلًِّ الص 
َ ٌَْحُكُم َما   [ٔ({ ]المائدة: ٌُِٔرٌُد )َوأَْنتُْم ُحُرٌم إِن  ّللا 

 التفسٌر:
وا عهود هللا الموثمة، من اإلٌمان بشرابع  ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، أتِمُّ
الدٌن، واالنمٌاد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات، والبٌوع وؼٌرها، مما لم 

. ولد أَحلَّ هللا لكم البهٌمة من األنعام، وهً اإلبُل والبمر ٌخالؾ كتاب هللا، وسنة رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ٌَّنه لكم من تحرٌم المٌتة والدم وؼٌر ذلن، ومن تحرٌم الصٌد وأنتم محرمون. إن  والؽنم، إال ما ب

 هللا ٌحكم ما ٌشاء َوْفك حكمته وعدله.
[،أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة:  

 .(ٔ)وعملوا بشرعه"
لال الطبري:أي:" ٌا أٌها الذٌن ألّروا بوحدانٌة هللا، وأذعنوا له بالعبودٌة، وسلموا له 

 .(ٕ)األلوهة وصدَّلوا رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فً نبوته وفٌما جاءهم به من عند ربهم من شرابع دٌنه"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها:  لال ابن  ، إال كان }

 .(ٖ)على شرٌفها وأمٌرها"
 .(ٗ)" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ٌا أٌها الذٌن صدلوا النبً  لال الزجاج:" 

 .(٘)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  لال ابن 

المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن 

 .(ٙ)فواته نمص فً اإلٌمان"
ٌَا أٌََُّها ا"لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  لَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها 

 .(2)المساكٌن"
لال المرطبً:" لال علممة: كل ما فً المرآن}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فهو مدنً، و}ٌا أٌها 

 .(1)فهو مكً، وهذا خرج على األكثر"الناس{ 
 [، على لولٌن:ٔواختلؾ فً المخاطبٌن بموله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: 

، (ٔٔ)ولتادة ،(ٓٔ)، ومجاهد(5)ابن عباس ، وهذا معنى لول-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما:أنهم المإمنون من أمة دمحم
اختاره ابن ، و(ٗ)مماتل، و(ٖ)ابن زٌد، و(ٕ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٔ)عبدهللا بن عبٌدة،(ٕٔ)الحسنو

 .(2)، وهو لول الجمهور(ٙ)، والمرطبً(٘)ابن عطٌة

                                                             
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/5جامع البٌان: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ2ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ1ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓٙٓٔ(، و)5ٓ٘ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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ٌعم مإمنً أهل الكتاب، إذ بٌنهم وبٌن هللا عمد فً أداء « المإمنٌن»لال ابن عطٌة:" ولفظ  
ٌعم عمود الجاهلٌة المبنٌة على بر مثل « العمود»األمانة فٌما فً كتابهم من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولفظ 

دفع الظلم ونحوه، وأما فً سابر تعالدهم على الظلم والؽارات فمد هدمه اإلسبلم فإنما معنى اآلٌة 
 .(1)أمر جمٌع المإمنٌن بالوفاء على عمد جار على رسم الشرٌعة"
 ،.(5)والثانً: أنهم أهل الكتاب، وفٌهم نزلت، وهذا لول ابن جرٌج

لوله تعالى:}وإذ أخذ هللا مٌثاق الذٌن أوتوا الكتاب لتبٌننه للناس وال تكتمونه{]آل وٌسنده  
 .(ٓٔ)[، ذكره ابن العرب12ًٔعمران: 

والصحٌح، أنها عامة، ألن" لفظ المإمنٌن ٌعم مإمنً أهل الكتاب، ألن بٌنهم وبٌن هللا عمدا  
، فإنهم مؤمورون بذلن فً لوله:}أوفوا بالعمود{ -ملسو هيلع هللا ىلص-فً أداء األمانة فٌما فً كتابهم من أمر دمحم 

 .(ٔٔ)وؼٌر موضع"
وا عهود هللا الموثمة، من اإلٌمان ٔلوله تعالى:}أَْوفُوا ِباْلعُمُوِد{ ]المابدة:   [، أي:" أتِمُّ

بشرابع الدٌن، واالنمٌاد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات، والبٌوع وؼٌرها، 
 .(ٕٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-مما لم ٌخالؾ كتاب هللا، وسنة رسوله دمحم 

 .(ٖٔ)ٌعنً: بالعهود المإكَّدة التً عاهدتموها مع هللا والنَّاس" لال الواحدي:" 
لال الطبري:أي:"أوفوا بالعهود التً عاهدتموها ربَّكم، والعمود التً عالدتموها إٌاه، 

وها بالوفاء والكمال والتمام وأوجبتم بها على أنفسكم حمولًا،  وألزمتم أنفسكم بها هلل فروًضا، فؤتمُّ
منكم هلل بما ألزمكم بها، ولمن عالدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، وال تنكُثُوها 

 .(ٗٔ)فتنمضوها بعد توكٌدها"
 علٌهم، خاطب هللا جل وعز جمٌع المإمنٌن بالوفاء بالعمود التً عمدها هللا لال الزجاج:" 

 .(٘ٔ)والعمود التً ٌعمدها بعضهم على بعض على ما ٌوجبه الدٌن... و}العمود{: العهود"

جماع الوفاء بالنذر وبالعهد، كان بٌمٌن أو ؼٌرها فً لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها  لال الشافعً:" 
خوطبت به، وظاهره عام الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ اآلٌة، وهذا من سعة لسان العرب الذي 

، أن ٌوفى بكل عمد كان -عز وجل  -أن ٌكون أراد َّللاَّ  -وَّللاَّ تعالى أعلم  -على كل عمد، وٌشبه 
بٌمٌن أو ؼٌر ٌمٌن، وكل عمد نذر، إذا كانت فً العمد هلل طاعة، ولم ٌكن فٌما أمر بالوفاء منها 

 .(ٙٔ)معصٌة"
الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{، على إلزام الوفاء لال الجصاص:" اشتمل لوله تعالى:}ٌا أٌها  

بالعهود والذمم التً نعمدها ألهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وؼٌرهم من سابر الناس وعلى 

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٓ5ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٔٓٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٕٔٓٔ(، و)5ٔٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٖ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .٘ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٗ٘ٗ/5(:ص5ٖٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (5)
(ٔٓ) . 
 .ٕٖ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٙٓالوجٌز: (ٖٔ)
 .2ٗٗ/5جامع البٌان: (ٗٔ)
 .5ٖٔ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر الؽمام الشافعً: (ٙٔ)
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ِ إِذَا َعاَهْدتُْم َواَل تَْنمُُضوا  إلزام الوفاء بالنذور واألٌمان وهو نظٌر لوله تعالى: }َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ
ٌَْمانَ   .(ٔ)["5ٔبَْعَد تَْوِكٌِدَها{ ]النحل:  اأْلَ

أنها عمود هللا علٌهم فً دٌنه من تحلٌل حبلله وتحرٌم حرامه لال الزمخشري:"والظاهر  
 .(ٕ)وأنه كبلم لدم مجمبل ثم عمب بالتفصٌل وهو لوله أحلت لكم وما بعده"

كما ، عمد الشًء بؽٌره، وهو وصله به، «العمد»، وأصل«َعْمدٍ »، جمع: «العمود»و
ٌعمد الحبل بالحبِل، إذا وصل به شدًّا. ٌمال منه: عمد فبلن بٌنه وبٌن فبلن عمًدا، فهو ٌعمده، ومنه 

 :(ٖ)لول الحطٌبة
وا فَْولَهُ اْلَكَربَا  لَْوٌم إذَا َعمَُدوا َعْمًدا ِلَجاِرِهُم             َشدُّوا الِعنَاَج َوَشدُّ

ة، أو وذلن إذا َواثمه على أمر وعاهده علٌه عهدً   ا بالوفاء له بما عالده علٌه، من أمان وِذمَّ
 .(ٗ)نصرة، أو نكاح، أو بٌع، أو شركة، أو ؼٌر ذلن من العمود

 .(٘)والمراد باإلٌفاء بالعهد" إتمامه على ما عمد علٌه من شروطه الجابزة"
 [، ستة ألاوٌل:ٔالمابدة: لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ] وفً تفسٌر  

أحدها: أنها عهود هللا، التً أخذ بها اإِلٌمان، على عباده فٌما أحله لهم، وحرمه علٌهم، وهذا لول 
 .(2)، ومجاهد(ٙ)ابن عباس

والثانً: أنها العهود التً أخذها هللا تعالى على أهل الكتاب أن ٌعملوا بما فً التوراة، واإِلنجٌل 
 .(1)، وهذا لول ابن جرٌج-ملسو هيلع هللا ىلص-من تصدٌك دمحم 

لال، لال دمحم بن مسلم: "لرأت كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي كتب لعمرو بن حزم حٌن بعثه  
هذا بٌان من هللا ورسوله:}ٌا أٌها الذٌن »على نَْجران فكان الكتاب عند أبً بكر بن حزم، فٌه:

 .(5)منها حتى بلػ، }إن هللا سرٌع الحساب{"آمنوا أوفوا بالعمود{، فكتب اآلٌات 
على النُّصرة والمإازرة والمظاهرة والثالث: أنها عهود الجاهلٌة وهً الحلؾ الذي كان بٌنهم 

 .(ٓٔ)وهذا لول لتادة على من حاول ظلمه أو بؽاه سوًء. 
 .(ٔٔ)الرابع: عهود الدٌن كلها، وهذا لول الحسن

الناس بٌنهم من بٌع، أو نكاح، أو ٌعمدها المرء على نفسه  والخامس: أنها العمود التى ٌتعالدها
 .(ٕ)ابن زٌد، و(ٔ)، ودمحم بن كعب المرظً(ٕٔ)من نذر، أو ٌمٌن، وهذا لول عبدهللا بن عبٌدة

                                                             
 .1ٕٙ/ٖأحكام المرآن: (ٔ)
 .ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
، اللسان )كرب( )عنج( ، من لصٌدته التً لالها فً الزبرلان بن ٘ٗٔ: ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة ٙدٌوانه: (ٖ)

ٌْرهُُم، ... بن بدر، وبؽٌض بن عامر من بنً أنؾ النالة، فمدح بؽًٌضا ولومه  فمال: لَْوٌم هُُم األَْنُؾ، َواألَْذَناُب َؼ
ي بِؤَْنِؾ النَّالَِة الذَّنََبا!  َوَمْن ٌَُسّوِ

ٌِْن َجاُرهُُم ... إذَا لََوى بمَُوى أَْطنَابِِهْم طُنُبَا  لَْوٌم ٌَبٌُِت لَِرٌَر العَ
 . . .لَْوٌم إذَا َعمَُدوا........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

هذا مثل ضربه ٌمول: إذا عمدوا للجار عمًدا وذماًما، أحكموا على أنفسهم العمد، حتى ٌكون ألر عٌنًا بنصرتهم 
له، وحماٌتهم لعرضه وماله. وضرب المثل بالدلو، التً ٌستمً بها وٌنتفع. و"العناج": خٌط ٌشد فً أسفل الدلو، 

حبل الدلو، أمسن العناج الدلو أن تمع فً الببر. و"الكرب"  ثم ٌشد فً عروتها، أو فً أحد آذانها، فإذا انمطع
الحبل الذي ٌشد على الدلو بعد"المنٌن" وهو الحبل األول، فإذا انمطع المنٌن بمً الكرب. فهذا هو المثل، 

 .استوثموا له بالعهد، كما استوثموا لدلوه بالحبل بعد الحبل حتى تكون بمؤمن من المطع
 .ٓٗٔ-5ٖٔ/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج:ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/5ي:انظر: تفسٌر الطبر (ٗ)
 .٘٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ2ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓ1ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗ٘ٗ/5(:ص5ٖٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗ٘ٗ/5(:5ٔٗٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕ٘ٗ/5(:ص5ٓٙٓٔ(، و)5ٓ٘ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٓ5ٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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 .(ٖ)ٌعنً: بالعهود التً بٌنكم وبٌن المشركٌن. وهذا لول مماتلوالسادس: 
"أوفوا، ٌا أٌها الذٌن آمنوا، بعمود هللا وأن معناه: هو المول األول،  -وهللا أعلم-والظاهر 

التً أوجبََها علٌكم، وعمدها فٌما أحلَّ لكم وحرم علٌكم، وألزمكم فرضه، وبٌَّن لكم حدوده، ألن 
هللا جل وعز أتبع ذلن البٌاَن عما أحل لعباده وحرم علٌهم، وما أوجب علٌهم من فرابضه. فكان 

أمٌر منه عباَده بالعمل بما ألزمهم من فرابضه وعموده معلوًما بذلن أن لوله:}أوفوا بالعمود{، 
ًٌ منه لهم عن نمض ما عمده علٌهم منه، مع أن لوله:}أوفوا بالعمود{، أمٌر منه  عمٌب ذلن، ونَْه
بالوفاء بكل عمد أذن فٌه، فؽٌر جابز أن ٌخصَّ منه شًء حتى تموم حجة بخصوص شًء منه 

ه ذلن إلى معنى ٌجب التسلٌم لها. فإْذ كان األمر فً ذل ن كما وصفنا، فبل معنى لمول من وجَّ
 .(ٗ)األمر بالوفاء ببعض العمود التً أمَر هللا بالوفاء بها دون بعض"

لال السعدي:" هذا أمر من هللا تعالى لعباده المإمنٌن بما ٌمتضٌه اإلٌمان بالوفاء بالعمود،  
للعمود التً بٌن العبد وبٌن ربه، من أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نمضها ونمصها. وهذا شامل 

التزام عبودٌته، والمٌام بها أتم لٌام، وعدم االنتماص من حمولها شٌبا، والتً بٌنه وبٌن الرسول 
 بطاعته واتباعه، والتً بٌنه وبٌن الوالدٌن واأللارب، ببرهم وصلتهم، وعدم لطٌعتهم.

الؽنى والفمر، والٌسر والعسر، والتً بٌنه والتً بٌنه وبٌن أصحابه من المٌام بحموق الصحبة فً 
وبٌن الخلك من عمود المعامبلت، كالبٌع واإلجارة، ونحوهما، وعمود التبرعات كالهبة ونحوها، 
بل والمٌام بحموق المسلمٌن التً عمدها هللا بٌنهم فً لوله: }إنما المإمنون إخوة{ بالتناصر على 

ن وعدم التماطع، فهذا األمر شامل ألصول الدٌن الحك، والتعاون علٌه والتآلؾ بٌن المسلمٌ
 .(٘)وفروعه، فكلها داخلة فً العمود التً أمر هللا بالمٌام بها"

[، أي:" ولد أَحلَّ هللا لكم البهٌمة من ٔلوله تعالى:}أُِحلَّْت لَكُْم بَِهٌَمةُ اأْلَْنَعاِم{ ]المابدة:  
 .(ٙ)األنعام، وهً اإلبُل والبمر والؽنم"

 .(2)أي: أحلت لكم اإلبل والبمر والؽنم والوحش" جاج:اي:"لال الز 
 .(1)ٌعنً: أحل لكم أكل لحوم األنعام اإلبل والبمر والؽنم والصٌد كله" لال مماتل:" 
البهٌمة:"كل ذات أربع فً البر والبحر، وإضافتها إلى }األنعام{  لال الزمخشري:" 

 .(5)ومعناه: البهٌمة من األنعام" كخاتم فضة.« من»للبٌان، وهً اإلضافة التً بمعنى 
}أحلت لكم{،أي: ألجلكم، رحمة بكم }بهٌمة األنعام{ من اإلبل والبمر  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)والؽنم، بل ربما دخل فً ذلن الوحشً منها، والظباء وحمر الوحش، ونحوها من الصٌود"
 [، على ثبلثة ألوال:ٔلوله تعالى:}بَِهٌَمةُ اأْلَْنعَاِم{ ]المابدة:  واختلؾ فً معنى 

، والربٌع بن (ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)أحدها: أن المراد: األنعام كلها. وهذا لول الحسن
 .(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)انس

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٔٓٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٗ/5(:ص5ٕٔٓٔ(، و)5ٔٔٓٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٗ٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔسعدي:تفسٌر ال (٘)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٓٗٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/5(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .٘٘ٗ/5(:ص5ٔ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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مٌتةً. وهذا لول  -إذا نحرت أو ذبحت-والثانً: أنها أجنة األنعام التً توجد فً بطون أمهاتها 
 .(ٕ)، و ابن عمر(ٔ)ابن عباس

 .(ٖ)وحشٌُّها، كالظباء وبمر الوحش والُحُمر. وهذا لول الفراءوالثالث: أنها 
هو المول األول، أي: "األنعام كلها: أجنَّتها وِسَخالها وكبارها، ألن  -وهللا أعلم-والراجح 

، ولم ٌخصص هللا منها شٌبًا دون شًء، «بهٌمة وبهابم»العرب ال تمتنع من تسمٌة جمٌع ذلن
 .(ٗ)تؤتى حجة بخصوصه ٌجب التسلٌم لها"فذلن على عمومه وظاهره، حتى 

عند العرب، اسم لئلبل والبمر والؽنم خاصة، كما لال جل ثناإه: }َواألْنعَاَم « النعم»و
ٌَْل َواْلبِؽَاَل َواْلَحِمٌَر َ٘خلَمََها لَكُْم فٌَِها ِدْؾٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَؤْكُلُوَن{]النحل:  [، ثم لال: }َواْلَخ

 .(٘)[، ففصل جنس النعم من ؼٌرها من أجناس الحٌوان1ا َوِزٌنَةً[ ]النحل: ِلتَْرَكبُوهَ 
، كما ٌلزم الصؽار، «بهٌمة»، فإنها أوالدها، فٌلزم الكبار منها اسم«بهابم األنعام»وأما

، فلما كان ال ٌسمط معنى «ولد األنعام»، نظٌر لوله:«بهٌمة األنعام»ألن معنى لول المابل:
 .(ٙ)بر، فكذلن ال ٌسمط عنه اسم البهٌمة بعد الكبرالوالدة عنه بعد الك

ٌْكُْم{ ]المابدة:   [، أي:" إال ما بٌَّنه لكم من تحرٌم المٌتة والدم ٔلوله تعالى:}إِالَّ َما ٌُتْلَى َعلَ
 .(2)وؼٌر ذلن"

 .(1)أي: إال ما سٌتلى علٌكم من تحرٌم بعضها فً بعض األحوال" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)إال محرم ما ٌتلى علٌكم من المرآن" الزمخشري:أي:"لال  
من  -عز وجل -عن أكله مما حرم هللا -عز وجل -ٌعنً: ؼٌر ما نهى هللا لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)المٌتة والدم ولحم الخنزٌر والمنخنمة والمولوذة والمتردٌة والنطٌحة"
ٌْكُْم{    [، على لولٌنٔ]المابدة: واختلؾ فً لوله تعالى:}إِالَّ َما ٌُتْلَى َعلَ

ُم(، اآلٌة أحدهما: معناه:  ٌْتَةُ َوالدَّ ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ إال ما بٌَّن هللا لكم فٌما ٌتلى علٌكم بموله: )ُحّرِ

 .(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)[. وهذا لول ابن عباسٖ]سورة المابدة: 
ُم  -وهللا أعلم  -والظاهر  لال ابن كثٌر:"  ٌْتَةُ َوالدَّ ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ أن المراد بذلن لوله: } ُحّرِ

ٌَةُ َوالنَِّطٌَحةُ  ِ بِِه َواْلُمْنَخِنمَةُ َواْلَمْولُوَذةُ َواْلُمتََرّدِ ٌِْر َّللاَّ َوَما أََكَل السَّبُُع { َولَْحُم اْلِخنزٌِر َوَما أُِهلَّ ِلؽَ
 .(٘ٔ)من األنعام إال أنها تحرم بهذه العوارض" فإن هذه وإن كانت

فً رواٌة -والثانً: أن الذي استثنى هللا بموله:}إال ما ٌتلى علٌكم{، الخنزٌر. وهذا لول ابن عباس
 .(2ٔ)، والضحان(ٙٔ)-أخرى

                                                             
 .ٙ٘ٗ/5(:ص5ٕٙٓٔ)-(5ٕٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/5(:ص5ٕٕٓٔ(، و)5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .51ٕ/ٔعانً المرآن:مانظر:  (ٖ)
 .2٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٕٓٔ(، و)5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1٘ٗ-2٘ٗ/5(:ص5ٕ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٕ5ٓٔ(، و)5ٕ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1٘ٗ/5(:ص5ٖٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)



ٕٔٔ 
 

هو المول األول، "ألن هللا عز وجل استثنى مما أباح لعباده من  -وهللا أعلم-والراجح 
ٌْكُُم بهٌمة األنعام، ما  َمْت َعلَ م علٌهم منها. والذي حّرم علٌهم منها، ما بٌّنه فً لوله: }ُحّرِ حرَّ

ُم َولَْحُم اْلِخنزٌِر{ ]المابدة:  ٌْتَةُ َوالدَّ مه هللا علٌنا، فلٌس من بهٌمة األنعام ٖاْلَم [، وإن كان حرَّ
م علٌنا مما دخل فً جملة ما لبل االستثنا ء، أشبهُ من استثناء ما فٌستثنى منها. فاستثناء ما حرَّ

م مما لم ٌدخل فً جملة ما لبل االستثناء"  .(ٔ)حرَّ
ٌِْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة:   ٌَْر ُمِحّلًِ الصَّ [، أي:"ومن تحرٌم الصٌد وأنتم ٔلوله تعالى:}َؼ

 .(ٕ)محرمون"
بحج  ٌمول: من ؼٌر أن تستحلوا الصٌد }وأنتم حرم{، ٌمول: إذا كنت محرما لال مماتل:" 

 .(ٖ)أو عمرة فالصٌد علٌن حرام كله ؼٌر صٌد البحر فإنه حبلل لن"
ٌد فً حال اإِلحرام فإنَّه ال ٌحلُّ لكم" لال الواحدي:"   .(ٗ)ٌعنً: إالَّ أن تحلُّوا الصَّ
أي: أحلت لكم بهٌمة األنعام فً كل حال، إال حٌث كنتم متصفٌن بؤنكم  لال السعدي:" 

ؼٌر محلً الصٌد وأنتم حرم، أي: متجربون على لتله فً حال اإلحرام، وفً الحرم، فإن ذلن ال 
 .(٘)ٌحل لكم إذا كان صٌدا، كالظباء ونحوه، والصٌد هو الحٌوان المؤكول المتوحش"

ٌْرَ   ٌِْد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المابدة:  واختلؾ فً لوله تعالى:} َؼ  [، على ثبلثة ألوال:ُٔمِحّلًِ الصَّ
أحدها: أنه من المإخر الذي معناه التمدٌم، والتمدٌر: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{ }ؼٌر 

 .(ٙ)محلً الصٌد وأنتم حرم{ }أحلت لكم بهٌمة األنعام{
لتً عمدها علٌكم فً كتابه، ال محلٌّن الصٌد والمعنى: أوفوا، أٌها المإمنون، بعمود هللا ا

 .(2)وأنتم حرم
والثانً: ان المعنى: أحلت لكم بهٌمة األنعام الوحشٌة من الظباء والبمر والحمر}ؼٌر محلً 

 .(1)الصٌد{، ؼٌر مستحلًِّ اصطٌادها، وأنتم حرم إال ما ٌتلى علٌكم

ما ٌتلى علٌكم{، إال ما كان منها وحشًٌّا، والثالث: أن المعنى: أحلت لكم بهٌمة األنعام كلها }إال 
 .(5)فإنه صٌد، فبل ٌحل لكم وأنتم حرم. وهذا لول الربٌع بن انس

ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بعمود هللا التً عمد علٌكم مما  والراجح من التفسٌر أن ٌمال:" 
المذكَّاة دون مٌتتها،  حّرم وأحّل، ال محلٌن الصٌد فً حرمكم، ففٌما أحلَّ لكم من بهٌمة األنعام

 .-وهللا أعلم-. (ٓٔ)متَّسع لكم ومستؽًنى عن الصٌد فً حال إحرامكم"
َ ٌَْحكُُم َما ٌُِرٌُد{ ]المابدة:   [، أي:"إن هللا ٌحكم ما ٌشاء َوْفك حكمته ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)وعدله"
رض فرابضه، وحدَّ حدوده، وأمر إن هللا ٌحكم ما أراد فً خلمه، وبٌّن لعباده، وف لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)بطاعته، ونهى عن معصٌته"
فحكم أن جعل ما شاء من الحبلل حراما، وجعل ما شاء مما حرم فً  لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)اإلحرام من الصٌد حبلال"

                                                             
 .5٘ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٗٗ/ٔ:تفسٌر مماتل بن سلٌمان (ٖ)
 .ٖٙٓالوجٌز: (ٗ)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (٘)
 .5٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙٗ/5، وتفسٌر الطبري:51ٕ: ٔمعانً المرآن للفراء انظر:  (1)
 .ٓٙٗ/5(:ص5ٖٙٓٔ(، و)5ٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٙٗ/5(:ص5ٖ2ٓٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)



ٖٔٔ 
 

 .(ٔ)أي الخلك له عز وجل، ٌحل منه ما ٌشاء لمن ٌشاء، وٌحرم ما ٌرٌد" لال الزجاج:" 
أي: الخلك له ٌحل ما ٌشاء لمن ٌشاء، وٌحرم ما ٌرٌد على من  لال ابن الجوزي:" 

 .(ٕ)ٌرٌد"
إن هللا ٌمضً فً خلمه ما ٌشاء من تحلٌل ما أراد تحلٌله، وتحرٌم ما  لال الطبري:أي:" 

أراد تحرٌمه، وإٌجاب ما شاء إٌجابه علٌهم، وؼٌر ذلن من أحكامه ولضاٌاه = فؤوفوا، أٌها 
المإمنون، له بما عمَد علٌكم من تحلٌل ما أحل لكم وتحرٌم ما حّرم علٌكم، وؼٌر ذلن من 

 .(ٖ)ضوها"عموده، فبل تنكثوها وال تنم
أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافما لحكمته، كما أمركم بالوفاء  لال السعدي:" 

بالعمود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وأحل لكم بهٌمة األنعام رحمة بكم، وحرم علٌكم 
ما استثنى منها من ذوات العوارض، من المٌتة ونحوها، صونا لكم واحتراما، ومن صٌد 

 .(ٗ)رام احتراما لئلحرام وإعظاما"اإلح
 الفوائد:

وجوب الوفاء بالعهود التً بٌن هللا تعالى وبٌن العبد والمحافظة على العمود التً بٌن العبد -ٔ
 وأخٌه العبد لشمول اآلٌة ذلن.

 إباحة أكل لحوم اإلبل والبمر والؽنم إال المٌتة منها.-ٕ
 التحلل من اإلحرام وهو صٌد البر ال البحر.تحرٌم الصٌد فً حال اإلحرام وحلٌته بعد -ٖ
 استدل بعض الصحابة بهذه اآلٌة على إباحة الجنٌن الذي ٌموت فً بطن أمه بعدما تذبح.-ٗ
 

 المرآن
ِ َواَل الش ْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلماََلئِدَ  ٌَْت  }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اَل تُِحلُّوا َشعَائَِر ّللا  ٌَن اْلبَ َواَل آّمِ

ٍم أَْن اْلَحَراَم ٌَْبتَغُوَن فَْضالا ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَواناا َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا َواَل ٌَْجِرَمن كُْم َشنَآُن َلوْ 
ثِْم َصدُّوكُْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالت ْمَوى وَ  اَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ

َ َشِدٌُد اْلِعمَا ٌِ ) َ إِن  ّللا   [ٕ({ ]المائدة: َٕواْلعُْدَواِن َوات مُوا ّللا 
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتعدَّوا حدود هللا ومعالمه، وال تستِحلُّوا المتال 
ة وذو الحجة والمحرم ورجب، وكان ذلن فً صدر اإلسبلم، فً األشهر الحرم، وهً: ذو المعد

وال تستِحلُّوا حرمة الَهْدي، وال ما لُلَِّد منه؛ إذ كانوا ٌضعون المبلبد، وهً ضفابر من صوؾ أو 
َوبَر فً الرلاب عبلمةً على أن البهٌمة َهْدٌي وأن الرجل ٌرٌد الحج، وال تَْستَِحلُّوا لتال لاصدي 

ن ٌبتؽون من فضل هللا ما ٌصلح معاٌشهم وٌرضً ربهم. وإذا حللتم من البٌت الحرام الذٌ
إحرامكم حلَّ لكم الصٌد، وال ٌحِملَنَّكم بُْؽض لوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد 

 -أٌها المإمنون فٌما بٌنكم-على ترن العدل فٌهم. وتعاونوا  -« الحدٌبٌة»كما حدث عام -الحرام 
وتموى هللا، وال تعاونوا على ما فٌه إثم ومعصٌة وتجاوز لحدود هللا، واحذروا  على فِْعل الخٌر،

 مخالفة أمر هللا فإنه شدٌد العماب.
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:

، وابن (ٔ)، وعكرمة(ٙ)، والسدي(٘)أحدها: أنها نزلت فً شرٌح بن ضبٌعة. وهذا لول ابن عباس
 .(ٕ)وابن جرٌج

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرىن: (ٔ)
 .ٙٓ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٗ/5تفسٌر الطبري (ٖ)
 .1ٕٔتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .15ٔانظرن اسباب النزول للواحدي: (٘)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/5(:ص5٘1ٓٔانظر: الطبري) (ٙ)
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حتى أتى النبً  (ٖ)ألبل الُحطم بن هند البكري، ثم أحد بنً لٌس بن ثعلبة  لال السدي: 
ملسو هيلع هللا ىلص وحده، وَخلَّؾ خٌله خارجة من المدٌنة. فدعاه، فمال: إالم تدعو؟ فؤخبره، ولد كان النبً صلى 

لما هللا علٌه وسلم لال ألصحابه: ٌدخل الٌوم علٌكم رجل من ربٌعة، ٌتكلم بلسان شٌطان!، ف
أخبره النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: انظر، ولعلًّ أسلم ولً من أشاوره، فخرج من عنده، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
لمد دخل بوجه كافر، وخرج بعَِمب ؼادٍر! فمرَّ بَسْرح من َسْرح المدٌنة فساله، فانطلك به وهو 

 :(ٗ)ٌرتجز
اٍق  ٌُْل بَِسوَّ ٌَْس بَِراِعً إِبٍل َوال َؼنَملَْد لَفََّها اللَّ  ُحَطْم            َل

اٍر على َظْهِر الَوَضْم      َباتُوا نٌَِاًما َواْبُن ِهْنٍد لَْم ٌَنَمْ   َوال بَِجزَّ
ٌِْن َمْمسُوُح المََدمْ  لَْم           َخَدلَُّج السَّالَ  بَاَت ٌُمَاِسٌَها ؼُبلٌم َكالزَّ

ا لد  للَّد وأهدى، فؤراد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبعث إلٌه، فنزلت هذه ثم ألبل من عام لابٍل حاجًّ
اآلٌة، حتى بلػ:"وال آمٌن البٌت الحرام". لال له ناس من أصحابه: ٌا رسول هللا، خّلِ بٌننا 
وبٌنه، فإنه صاحبنا! لال: إنه لد للَّد! لالوا: إنما هو شًء كنا نصنعه فً الجاهلٌة! فؤبى علٌهم، 

 .(ٙ)]ضعٌؾ جدا[ .(٘)ت هذه اآلٌة"فنزل
والثانً: أن ناسا من المشركٌن جاءوا ٌإمون البٌت ٌوم الفتح مهلٌن بعمرة، فمال المسلمون: ال 

. وهذا لول ابن عباس (2)ندع هإالء بل نؽٌر علٌهم، فنزل لوله تعالى وال آمٌن البٌت الحرام
 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)، ولتادة(1)أٌضا

المشركون ٌحجون البٌت الحرام، وٌهدون الهداٌا، وٌعظمون  لال ابن عباس:" كان
: -عّز وجلّ -حرمة المشاعر، وٌتجرون فً حجهم، فؤراد المسلمون أن ٌَِؽٌُروا علٌهم؛ فمال هللا 

}ِ  . ]حسن[.(ٔٔ)}اَل تُِحلُّوا َشعَابَِر َّللاَّ

                                                                                                                                                                               
وذكره السٌوطً فً "الدر ، ٓٔ/ٕ، وتفسٌر عبدالرزاق:2ٗٗ-2ٖٗ/5(:5٘5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)

 .]سنده ضعٌؾ[. ( وزاد نسبته البن المنذر.ٓٔ/ ٖالمنثور" )
 .2ٗٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
بن لٌس الحطم" لمب، واسمه: "شرٌح بن ضبٌعة بن شرحبٌل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالن بن ضبٌعة (ٖ)

( ، وهذا"الحطم"، خرج فً الردة، فً السنة الحادٌة عشرة، ٖٔٓبن ثعلبة، من بكر بن وابل" )جمهرة األنساب: 
فٌمن تبعه من بكر بن وابل، ومن تؤشب إلٌه من ؼٌر المرتدٌن ممن لم ٌزل كافًرا، فخرج بهم حتى نزل المطٌؾ 

صر المسلمٌن حصاًرا شدًٌدا. فتجمع المسلمون وهجر، واستؽوى الخط، ومن فٌها من الزط والسٌابجة. وحا
جمٌعًا إلى العبلء بن الحضرمً، وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم. ثم بٌتهم المسلمون ولتلوا الحطم ومن معه 

 [.ٕٓٙ-ٕٗ٘/ ٖفً خبر طوٌل .]انظر :تارٌخ الطبري 
( خبر رشٌد بن 1٘ٔ:  ٔالحماسة )اختلفوا فً نسبة هذا الشعر اختبلفًا كثًٌرا ، فنمل التبرٌزي فً شرح (ٗ)

رمٌض العنزي )بفتح العٌن ، وسكون النون( من بنً عنز بن وابل ، ببل شن عندي فً ذلن. لال التبرٌري : " 
لالها فً ؼارة الحطم ، وهو شرٌح بن شرحبٌل بن عمرو بن مرثد ، أؼار على الٌمن ، فمتل ولٌعة بن معد 

د ٌكرب ، أخت األشعث بن لٌس ، فبعث األشعث ٌعرض علٌه فً ٌكرب ، أخا لٌس ، وسبى بنت لٌس بن مع
فدابها ، بكل لرن من لرونها )ضفابرها( مبة من اإلبل. فلم ٌفعل الحطم ، وماتت عنده عطًشا. )وانظر ؼٌر ذلن 

 (.ٗٗ:  ٗٔفً األؼانً 
ً تحمٌك أستاذنا ونسبت أًٌضا لؤلؼلب العجلً ، ولؤلخنس بن شهاب ، ولجابر بن حنً التؽلبً. وانظر ذلن ف

 .. ولعل " الحطم " أنشده مدًحا لنفسه فٌما فعل من سوق السرح2ٕ5الراجكوتً ، سمط الآللا : 
 .2ٖٗ-2ٕٗ/5(:ص5٘1ٓٔأخرجه الطبري) (٘)
من طرٌك أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به. للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ أخرجه الطبري  (ٙ)

 إلعضاله، وضعؾ أسباط.
 .2ٓ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٖٙٗ/5(:ص5ٗٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
، ووالناسخ والمنسوخ 1ٕٔ/ٔ/ٔ، تفسٌر عبدالرزاق:21ٗ/5(:ص52ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)

 ، لعبد بن حمٌد.1/ٖ، ونسبه السٌوطً فً الدر المنثور:ٔٔٔللنحاس:
 .2ٗٗ/5(:5ٙٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
، والنحاس فً ٘/ ٖوابن أبً حاتم؛ كما فً "الدر المنثور" :، ٖٙٗ/5(:ص5ٗٔٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

 . وزاد السٌوطً نسبته فً "الدر المنثور" البن المنذر.ٔٔٔ"ناسخه" :



ٔٔ٘ 
 

دُّوكُْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن }َواَل ٌَْجِرَمن كُْم َشنَآُن لَْوٍم أَْن صَ  أن لوله تعالى:والثالث: 
 .(ٔ)نزلت فً النهً عن الطلب بذُحول الجاهلٌة. وهذا لول مجاهد [، ٕتَْعتَُدوا{]المائدة:

عن مجاهد فً لول هللا: " }أن تعتدوا{، رجل مإمن من حلفاء دمحم، لتل أخرج الطبري 
متل حلفاء دمحم، فمال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لعن هللا من حلٌفًا ألبً سفٌان من هذٌل ٌوم الفتح بعرفة، ألنه كان ٌ

 .(ٕ)لتل بذَْحل الجاهلٌة"
[،أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٕلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة:  

 .(ٖ)وعملوا بشرعه"
أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا 

 .(ٗ)على شرٌفها وأمٌرها"
ِ{ ]المابدة:   [، أي:" ال تستحلوا ُحرمات هللا وال تعتدوا ٕلوله تعالى:}اَل تُِحلُّوا َشعَاِبَر َّللاَّ
 .(٘)حدوده"

ال تستحلوا، أٌها الذٌن آمنوا، معالم هللا فٌدخل فً ذلن معالم هللا كلها  لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)ن الحج"فً مناس
 .(2)أى: معالم هللا، مؤخوذ من اإِلشعار وهو اإِلعبلم" لال الماوردي:" 
 .(1)الحرام"

 ، خمسة تؤوٌبلت:«شعابر هللا»وفً 
 .(ٕٔ)، واإلمام الشافعً(ٔٔ)، ومماتل(ٓٔ)، ومجاهد(5)أحدها: أنها مناسن الحج، وهو لول ابن عباس

 .(ٕٔ)الشافعً
ً والثانً: أنها ما حرمه هللا فى حال اإلحرام،   .(ٖٔ)وهو مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٗٔ)والثالث: أنها حرم هللا، وهو لول السدي

م وأباح وحظَّر، وهو لول عطاء  .(ٙٔ)، واختٌار الطبري(٘ٔ)والرابع: أنها حدود هللا فٌما أحل وحرَّ
ْم َشعَآِبَر (2ٔ)والخامس: هً دٌن هللا كله، وهو لول الحسن ِ فَإِنََّها ، كموله تعالى:} ذِّلَن َوَمن ٌُعَّظِ َّللاَّ

 .(1ٔ)[، أى:"دٌن هللا" ِٕٕمن تَْمَوى اْلمُلُوِب{ ] الحج: 
هو لول عطاء، والمعنى:" ال تحلوا حرمات هللا وال تضٌعوا  -وهللا اعلم-والراجح 

جمع: شعٌرة، من لول المابل: لد شعر فبلن بهذا األمر، إذا علم به، « الشعابر»فرابضه، ألن 
 .(5ٔ)من ذلن" ، المعالم،«الشعابر»فـ

                                                             
 15ٗ،5(:ص551ٓٔ(، و)552ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 15ٗ،5(:ص552ٓٔأخرجه الطبري)(ٕ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)( ٗ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٙٗ/5(:ص5ٗٔٓٔ(، و)5ٗٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/5(:ص5ٖٗٓٔ(، و)5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .5٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕٔ)
 .ٗٙٗ/5(:ص5ٗٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/5(:ص5ٖ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙٗ/5(:ص5ٖ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٙ/ٕوالعٌون:النكت (1ٔ)
 .ٗٙٗ/5تفسٌر الطبري: (5ٔ)
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الشعابر: واحدتها شعٌرة، ومعناه ما أشعر، أي: أعلم لٌهدى إلى بٌت  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)هللا"

وإحبلل هذه األشٌاء أن ٌتهاون بحرمة الشعابر وأن ٌحال بٌنها وبٌن  لال الزمخشري:" 
المتنسكٌن بها، وأن ٌحدثوا فً أشهر الحج ما ٌصدون به الناس عن الحج، وأن ٌتعرض للهدى 

 .(ٕ)بالؽصب أو بالمنع من بلوغ محله"
فموله تعالى:}ال تحلوا شعابر هللا{، لد انتظم جمٌع معالم دٌن هللا وهو  لال الجصاص:" 

ما أعلمناه هللا تعالى وحده من فرابض دٌنه وعبلماتها بؤن ال ٌتجاوزوا حدوده وال ٌمصروا 
دونها وال ٌضٌعوها فٌنتظم ذلن جمٌع المعانً التً روٌت عن السلؾ من تؤوٌلها فالتضى ذلن 

حرما وحظر استحبلله بالمتال فٌه وحظر لتل من لجؤ إلٌه وٌدل أٌضا حظر دخول الحرم إال م
، ألن (ٖ)على وجوب السعً بٌن الصفا والمروة ألنهما من شعابر هللا على ما روي عن مجاهد

الطواؾ بهما كان من شرٌعة إبراهٌم علٌه السبلم ولد طاؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص بهما فثبت أنهما من شعابر 
 .(ٗ)هللا"

[، أي:" وال تستحلوا الشهر الحرام بالمتال ٕلوله تعالى:}َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم{ ]المابدة:  
 .(٘)فٌه"

 .(ٙ)ٌعنً: ال تستحلوا لتاال فٌه" لال ابن عباس:" 
كان المشرن ٌومبذ ال ٌَُصدُّ عن البٌت، فؤمروا أن ال ٌماتلوا فً الشهر  لال لتادة:" 

 .(2)الحرام وال عند البٌت"
 ثبلثة الاوٌل:« الشَّْهر اْلَحَرام»وفً تفسٌر  

 .(1)أحدها: أنه َرَجُب ُمَضر. اختاره الطبري
 .(5)والثانً: أنه ذو العمدة، وهو لول عكرمة

 .(ٓٔ)والثالث: أنها األشهر الحرم، وهو لول لتادة
تستحلوا ما أُهدي إِلى البٌت أو [، أي:"وال ٕلوله تعالى:}َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلمَبَلبَِد{ ]المابدة:  

 .(ٔٔ)بالتعرض له وألصحابه" -لٌعرؾ أنه هدي-لُلّد بمبلدة 
با به  الهدي:"  فهو ما أهداه المرء من بعٌٍر أو بمرة أو شاة أو ؼٌر ذلن، إلى بٌت هللا، تمرُّ

 .(ٕٔ)إلى هللا، وطلَب ثوابه"
 ، ففٌه لوالن:«الهدي»وأما 

 .(ٖٔ)شًء إلى بٌت هللا تعالىأحدهما: أنه كل ما أهداه من 
 .(ٗٔ)والثانً: أنه ما لم ٌملّد من النعم، ولد جعل على نفسه، أن ٌُهدٌه وٌملده، وهو لول ابن عباس

 ، ففٌها ثبلثة ألاوٌل:«المبلبد»وأما 
 .(ٔ)أحدها:أنها لبلبد الهْدي، وهو لول ابن عباس

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/5(:ص5ٖٗٓٔ(، و)5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔ/ٖأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .٘ٙٗ/5(:ص5ٗ٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘ٙٗ/5(:ص5ٗٙٓٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٙٙٗ/5ر الطبري:انظر: تفسٌ (1)
 .ٙٙٗ/5(:ص5ٗ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٙ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٙٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٙٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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ل هدٌه فمد أحرم. فإن فعل ذلن لال ابن عباس:" المبلبد، مملَّدات الهدي. وإذا للَّد الرج
 .(ٕ)وعلٌه لمٌصه، فلٌخلَْعه

والثانً: أنها لبلبد من لحاء الشجر، كان المشركون إذا أرادوا الحج للدوها فى ذهابهم إلى مكة، 
 .(ٖ)وَعْودهم لٌؤمنوا، وهذا لول لتادة

نه، فٌتملدونه والثالث: أن المشركٌن كانوا ٌؤخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا الخروج م
، (ٙ)، والسدي(٘)، ومجاهد(ٗ)لٌؤمنوا، فَنُهوا أن ٌنزعوا شجر الحرم فٌتملدوه، وهذا لول عطاء

 .(2)وابن زٌد
لال لال عطاء:" كان المشركون ٌؤخذون من شجر مكة، من لحاء السَُّمر، فٌتملدونها،  

 .(1)فٌؤمنون بها من الناس. فنهى هللا أن ٌنزع شجرها فٌَُتَمَلَّد"
ؾ بن الشخٌر:" كان المشركون ٌؤخذون من شجر مكة، من ِلحاء السمر، لال   ُمطّرِ

 .(5)فٌتملدون، فٌؤمنون بها فً الناس. فنهى هللا عز ذكره أن ٌُنزع شجرها فٌتملَّد"
للمشركٌن،  لال الزجاج: كانوا ٌملدون بلحاء الشجر وٌعتصمون بذلن وهذا كله كان 

 .(ٓٔ)المشركون إلى هللا" حلوا هذه األشٌاء التً ٌتمرب بهاوكان لد أمر المسلمون بؤن ال ٌ
والذي هو أولى بتؤوٌل لوله: " وال المبلبد " إذ كانت معطوفة على أول  لال الطبري:" 

الكبلم، ولم ٌكن فً الكبلم ما ٌدّل على انمطاعها عن أوله، وال أنه عنى بها النهً عن التملد أو 
عناه: وال تُِحلّوا المبلبد، فإذا كان ذلن بتؤوٌله أولى، فمعلوم أنه اتخاذ المبلبد من شًء أن ٌكون م

ًٌ من هللا جل ذكره عن استحبلل حرمة المملَّد، هدًٌا كان ذلن أو إنسانًا، دون حرمة المبلدة.  نَْه
وإن هللا عز ذكره، إنما دّل بتحرٌمه حرمة المبلدة، على ما ذكرنا من حرمة المملَّد، فاجتزأ بذكره 

 ، إذ كان مفهوًما عند المخاطبٌن بذلن معنى ما أرٌد به.«المملد» من ذكر « بلبدالم»
ل " المبلبد " أنها لبلبد لحاء شجر   ولد ذكر بعض الشعراء فً شعره ما ذكرنا عمن تؤوَّ

 : (ٔٔ)الحرم الذي كان أهل الجاهلٌة ٌتملَّدونه، فمال وهو ٌعٌب رجلٌن لتبل رجلٌن كانا تملَّدا ذلن
ٌِْن إْذ أَْعَوراكَُماأَلَْم  ٌِْدي اللَِّحاَء اْلُمَضفََّرا               (ٕٔ)تَْمتبُل اْلِحْرَج اِن ِباأل  ٌُِمرَّ

                                                                                                                                                                               
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٗ5ٓٔأخرجه الطبري ) (ٕ)
 .1ٙٗ/5(:ص5٘ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٙٗ/5(:ص5٘ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٙٗ/5(:ص5ٖ٘ٓٔ(، و)5ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٙٗ/5(:ص5٘ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٙٗ/5(:ص5٘٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٙٗ/5(:ص5٘ٙٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٙٗ/5(:ص5٘2ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
، واللسان )حرج(. و " الحرج " )بكسر الحاء وسكون  ٕٓٔٔ، والمعانً الكبٌر :  5ٔ:  ٖأشعار الهذلٌٌن (ٔٔ)

ون البٌاض لونهما ، وإما أن الراء( : الودعة ، لالوا : عنى بالحرجٌن : رجلٌن أبٌضٌن كالودعة ، فإما أن ٌك
ٌكون كنى بذلن عن شرفهما. ولال شارح دٌوانه : " وٌكون أًٌضا الحرجان ، رجلٌن ٌمال لهما : الحرجان " . و 
 " أمر الحبل ٌمره " : فتله. و " اللحاء " ، لشر الشجر. و " المضفر " الذي جدل ضفابر.

ٌن ، وروى " ألم تمتبل " ، والذي فً المراجع " ألم تمتلوا هذا ولد ذكر أبو جعفر أن الشعر فً رجلٌن لتبل رجل
" ، وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق الشعر ، فإن أوله لبل البٌت : أال أْبِلؽَا ُجلَّ السََّواِري َوجابًرا ... َوأَْبِلْػ بَنً ِذي 
 السَّْهم َعنًِّ َوٌَْعَمَرا

ٌَْفَخَراَولُوال لَُهْم َعنًِّ َمَمالَةَ َشاِعٍر ... أَلَّم ب  مَْوٍل ، لَْم ٌَُحاِوْل ِل
َرا ا َلتَْلتُْم ذََكْرتُُم ... َولَْن تَتُْركُوا أَْن تَْمتُلُوا ، َمْن تَعَمَّ  لَعَلَّكُْم لَمَّ

فالشعر كله بضمٌر الجمع. وسببه أن جندبًا ، أخو البرٌك بن عٌاض اللحٌانً ، لتل لًٌسا وسالًما ابنً عامر بن 
 .ل سالم جندًبا ، اختلفا ضربتٌنعرٌب الكنانٌٌن ، ولت

رواٌة أبً جعفر كما شرحها " أعوراكما " ، ورواٌة الدٌوان " أعورا لكم " ، وهً فً سٌاق لمشعر ، (ٕٔ)
ورواٌة اللسان : " أعرضا لكم " ، وٌروي " عورا لكم " بتشدٌد الواو. هذا على أن هذه الرواٌة : " أعور " 



ٔٔ1 
 

 .(ٔ)، أمكناكما من عورتهما"«أعوراكما»، الممتوالن كذلن. ومعنى لوله: «الحرجان»و 
ٌَْت اْلَحَراَم{ ]المابدة:   ٌَن اْلَب ْستَِحلُّوا لتال لاصدي البٌت [، أي:" وال تَ ٕلوله تعالى:}َواَل آّمِ
 .(ٕ)الحرام"
ا" لال ابن عباس:"  ه حاجًّ  .(ٖ)ٌمول: من توجَّ
 .(ٗ)ٌعنً: الحاج" لال الضحان:" 
ؾ بن الشّخٌر:" الذٌن ٌرٌدون البٌت"لال    .(٘)مطّرِ
 .(ٙ): ٌنهى عن الحجاج أن تُمطع سبلهم"لال ابن جرٌج:" 
 .(2)وال تحلُّوا لاصدي البٌت الحرام العامدٌة" لال الطبري:أي:" 
أي: وال تستحلوا لتال الماصدٌن إلى بٌت هللا الحرام، الذي من دخله كان  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)آمنا"
 .(5)آموا المسجد الحرام: لاصدوه، وهم الحجاج والعمار"لال الزمخشري:" 

ٌََمْمته، كما لال الشاعرٌمال: أممت كذا، إذا لصدته وعمدته، وبعضهم ٌمول: 
(ٔٓ) : 

ٌَْرهُ بَلََدا   إنًِّ َكذَاَن إذَا َما َساَءنًِ بَلٌَد              ٌََمْمُت َصْدَر بَِعٌِري َؼ
 .(ٔٔ)و}البٌت الحرام{، بٌت هللا الذي بمكة 

لال الطبري:" وفً إجماع الجمٌع على أن حكم هللا فً أهل الحرب من المشركٌن لتلُهم، 
وا البٌ ت الحرام أو البٌت الممدس، فً أشهر الحرم وؼٌرها ما ٌُعلم أن المنع من لتلهم إذا أموا أمُّ

 .(ٕٔ)البٌت الحرام منسوٌخ "
فؤما من لصده باإللحاد فٌه والشرن عنده والكفر به، فهذا ٌمنع كما لال  لال ابن كثٌر:"

َجٌس فَبل ٌَْمَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَا { تعالى:} ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِركُوَن نَ
ر الصدٌك على الحجٌج  -[ ولهذا بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام تسع 1ٕ]التوبة:  عِلٌّا، وأمره  -لما أمَّ

عام ُمْشِرن، وال ٌطوفن أن ٌنادي على سبٌل النٌابة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببراءة، وأال ٌحج بعد ال
 .(ٗٔ)"(ٖٔ)بالبٌت عُْرٌان

ٌَْبتَؽُوَن فَْضبًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَواًنا{ ]المابدة:   [، أي:"الذٌن ٌبتؽون من ٕلوله تعالى:}
 .(٘ٔ)فضل هللا ما ٌصلح معاٌشهم وٌرضً ربهم"

وه وال أي: وكذا من لصده طالبا فضل هللا وراؼبا فً رضوانه، فبل تصد لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)تمنعوه وال تهٌجوه"

                                                                                                                                                                               

 .عور لن الشًء فهو معور "متعدًٌا ، والذي كتب فً اللؽة " أ
 .2ٓٗ-5ٙٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘ٗ-2ٗٗ/5(:ص5ٙٔٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2٘ٗ/5(:ص5ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘ٗ/5(:ص5ٖٙٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٗٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 ..ٔٓٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري:، وٙٗٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة لم أتعرؾ على لابله، وانظر البٌت فً:  (ٓٔ)
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري:، وٙٗٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر:  (ٔٔ)
 .25ٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .هللا عنه( من حدٌث أبً بكر ، رضً 22ٖٔرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٖٔ)
 .ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
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ٌلتمسون أرباًحا فً تجاراتهم من هللا، وأن ٌرضى هللا عنهم  لال الطبري:أي:"
 .(ٔ)بنسكهم"
 .(ٕ)ٌعنً: أنهم ٌترضَّون هللا بحجهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)هم المشركون، ٌلتمسون فضل هللا ورضوانه فٌما ٌصلح لهم ُدنٌاهم" لال لتادة:" 
والفضل والرضوان اللذان ٌبتؽون: أن ٌصلح معاٌشهم فً  اخرى عنه:"وفً رواٌة  

ل لهم العموبة فٌها"  .(ٗ)الدنٌا، وأن ال ٌعجَّ
عن أبً أمٌمة لال:" لال ابن عمر فً الرجل ٌحج وٌحمل معه متاًعا، لال: ال بؤس به و

 .(٘)وتبل هذه اآلٌة: }ٌبتؽون فضبل من ربهم ورضواًنا{"
 لوالن:[، ٕ:}ٌَْبتَؽُوَن فَْضبًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضَواًنا{ ]المابدة: لوله تعالىوفً تفسٌر  

ٌر(ٙ)أحدهما: الربح فى التجارة، وهو لول ابن عمر ّخِ  .(2)، ومطّرؾ بن الّشِ
 .(1)والثانً: األجر والتجارة، وهو لول مجاهد

 .(5)، بالتاء على خطاب المإمنٌن«تبتؽون»ولرأ حمٌد بن لٌس واألعرج: 
[، أي:" وإِذا تحللتم من اإِلحرام فمد أُبٌح ٕتعالى:}َوإِذَا َحلَْلتُْم فَاْصَطاُدوا{ ]المابدة:  لوله 

 .(ٓٔ)لكم الصٌد"
وهذا وإن خرج مخرج األمر، فهو بعد حظر، فالتضى إباحة االصطٌاد  لال الماوردي:" 

 . (ٔٔ)بعد اإِلحبلل دون الوجوب"
اد بعد حظره علٌهم، كؤنه لٌل: وإذا حللتم }فاصطادوا{، إباحة لبلصطٌ لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)فبل جناح علٌكم أن تصطادوا"
مه، ولم ٌوجب الصٌد عند اإلحبلل" لال الشافعً:"   .(ٖٔ)فؤخبر أنَّه أباح شٌباً كان حرَّ
بكسر الفاء. ، «فاصطادوا» ولرئ:، ٌمال: حل المحرم وأحل. «وإذا أحللتم». ولرئ:  

 .(ٗٔ)عند االبتداءولٌل: هو بدل من كسر الهمزة 
لوله تعالى:}َواَل ٌَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن لَْوٍم أَْن َصدُّوكُْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْن تَْعتَُدوا{ ]المابدة:  

[، أي:" وال ٌحملنكم بؽُض لوم كانوا لد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا ٕ
 .(٘ٔ)علٌهم"

بؽض لوم لد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد أي: ال ٌحملنكم  لال ابن كثٌر:" 
الحرام، وذلن عام الحدٌبٌة، على أن تعتدوا فً حكم هللا فٌكم  فتمتصوا منهم ظلًما وعدوانًا، بل 
احكموا بما أمركم هللا به من العدل فً كل أحد، وهذه اآلٌة كما سٌؤتً من لوله تعالى: } َوال 

                                                             
 .2ٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٔٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٓٗ/5(:ص525ٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٓٗ/5(:ص51ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٖٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٔٗ/5(:ص51ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .5٘ٙ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٖٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (٘ٔ)
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[ أي: ال ٌحملنكم  1لَى أاَل تَْعِدلُوا اْعِدلُوا هَُو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى { ] المابدة: ٌَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن لَْوٍم عَ 
 .(ٔ)بؽض ألوام على ترن العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، فً كل أحد فً كل حال"

ولال بعض السلؾ: "ما عاملَت من عصى هللا فٌن بمثل أن تطٌع هللا فٌه، والعدل به 
 .(ٕ)ألرضلامت السموات وا

 ثبلثة الوال .[، ٕلوله تعالى:}َواَل ٌَْجِرَمنَّكُْم{ ]المابدة: وفً  
، (ٙ)، وأبً العباس المبرد(٘)، والكسابً(ٗ)، ولتادة(ٖ)أحدها: ال ٌحملنكم، وهو لول ابن عباس

 :(1)، ٌمال: جرمنً فبلن على بؽضن، أى حملنً، لال الشاعر(2)والطبري
نَةَ َطْعنَةً                  َجَرَمْت فَزاَرةُ بَْعَدها أَْن ٌَْؽَضبُواَولَمَْد َطعَْنُت أَبّا  ٌْ  عٌَُ

، وأبو علً (5)والثانً: وال ٌكسبنكم، ٌمال جرمت على أهلً، أي كسبت لهم، لاله الفراء
، ومنه لول أبً خراش (ٔٔ)، وهو لول أكثر أهل اللؽة والمعانً كما لاله الواحدي(ٓٔ)الفارسً

 :(ٕٔ)الهذلً
 ٌمة ناهض فً رأس نٌك           ترى لعظام ما جمعت صلٌباجر

 .أي كاسبة«: جرٌمة»لوله 
ال ٌُِحمَّنَّ لَكُْم. ألَنَّ لَْولَهُ }الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم اْلنَّاَر{ انما هو َحكٌّ أَنَّ لَُهْم الّناَر. وهذا لول  والثالث:
 .(ٖٔ)األخفش
متماربة المعنى، ألنه من حمل رجبل على بؽض رجل، فمد أكسبه  وااللوال الثبلثة 

بؽضه، ومن أكسبه بؽضه، فمد أحمَّه له، فإذا كان ذلن كذلن، فالذي هو أحسن فً اإلبانة عن 
معنى الحرؾ، ما لاله ابن عباس ولتادة، وذلن توجٌههما معنى لوله: }وال ٌجرمنكم شنآن لوم{، 

 .(ٗٔ)دوانوال ٌحملنكم شنآن لوٍم على الع
 تؤوٌبلن: [،ٕ]المابدة:  وفً لوله تعالى:} َشَنبَاُن لَُوٍم{

 .(2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)ولتادة (٘ٔ)أحدهما: معناه بؽض لوم، وهذا لول ابن عباس
                                                             

 .ٔٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٗ/5(:ص55ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٗ/5(:ص55ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٖٕ/2للواحدي:، والتفسٌر البسٌط 1/ٕ)جرم(، والنكت والعٌون: 11٘/ ٔتهذٌب اللؽة" انظر:  (ٙ)
 .1ٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري (2)
أبو أسماء بن الّضرٌبة. وٌمال : هو لعطٌة بن عفٌؾ ، ونسبه سٌبوبه للفزاري مجهبل، انظر: البٌت ألبً  (1)

،  ٕٓٓ، والفاخر :  1ٔٗ، مشكل المرآن :  2ٗٔ/ ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة  5ٙٗ/ ٔالكتاب لسٌبوٌه 
كرًزا العمٌلً ،  ، اللسان )جرم(. وسبب الشعر أن ٖٓٔ/ ٗ، الخزانة  ٖٖٔ، البطلٌوسً :  ٖٙٔالجوالٌمً : 

 لتل أبا عٌٌنة حصن بن حذٌفة بن بدر الفزاري ٌوم حاجر ، فلما لتل كرز ، لال الشاعر ٌرثٌه وٌخاطبه : 
 ٌَا كُرُز ، إنََّن لَْد لُتِْلَت بَِفاِرٍس ... بََطٍل إذَا َهاَب الكَُماةُ َوَجبَّبُوا 
ٌَا كُْرُز إنََّن ٌمال: " جبب الرجل تجبٌبًا " : إذا فر ومضى مسرًعا. وروى  البكري فً معجم ما استعجم أنه لال : 

بِ   لد فَتَْكَت بِفَاِرٍس          بََطٍل إذَا َهاَب الكَُماةُ ُمَجرَّ
 .وكؤنه شعر ؼٌر هذا الشعر

 .55ٕ/ٔانظر: معانً المرآن: (5)
 .5ٙٔ/ٖانظر: الحجة للمرا السبعة: (ٓٔ)
 .ٕٖٕ/2انظر: التفسٌر البسٌط: (ٔٔ)
 .)جرم( 15٘/ ٔ، و"تهذٌب اللؽة" 5ٙٔ/ ٖ، و"الحجة" ٖٖٔ/ ٕالهذلٌٌن" "دٌوان (ٕٔ)

 الناهض: فرخ العماب، والنٌك: أرفع موضع فً الجبل. والصلٌب: ودن العظاء.
 . واستشهد بالبٌت الذي ذكره الفراء فً المول السابك.2ٕٔ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٗٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .12ٗ/5(:ص55ٗٓٔ(، و)55ٖٓٔر الطبري)انظر: تفسٌ (٘ٔ)
 .12ٗ/5(:ص55٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .12ٗ/5(:ص55ٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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 .(ٔ)والثانً: عداوة لوم، وهو لول لتادة أٌضا
أجرمه، ، من:أجرمته «الٌاء»، برفع «َوال ٌُْجِرَمنَّكُمْ »ولرأ: ٌحٌى بٌن وثّاب، واألعمش:

 .(ٕ)وهو ٌُْجِرمنً
ولراءة المرآن بؤفصح اللؽات، أولى وأحك منها بؽٌر ذلن، ومن لؽة من لال " َجَرْمُت 

 :(ٖ)"، لول الشاعر 
ٌَا أٌََُّها الُمْشتَِكً عُْكبل َوَما َجَرَمْت             إلى المََبابِِل ِمْن لَتٍْل، وإْبآسُ 

(ٗ) 
 .(٘)، بمعنى: االسم «الشٌن»، وفتح «النون»، بتسكٌن «َشْنآُن لَْومٍ »ولرئ: 

، «الفَعبلن»على « َشنَبَانُ » والفصٌح من كبلم العرب فٌما جاء من المصادر
، تحرٌن ثانٌه دون تسكٌنه، من: شنبته أشنَُإه شنآنًا، ومن العرب من ٌمول: «الفاء»بفتح:

 :(ٙ)ٌمرأ ذلن كذلن، ومن ذلن لول األحوص بن دمحم األنصاري، ولم «فعال»،على تمدٌر«َشنَانٌ »
 :(ٙ)األنصاري

ٌُْش إال َما تَلَذُّ وتَْشتَِهً              َوإْن الَم فٌِِه ذُو الشَّنَاِن َوفَنََّدا   َوَما العَ
،  وهو فً «فعال»، فصار على تمدٌر: «الشنآن»وهذا فً لؽة من ترن الهمز من 

 .(2)« فَعَبلن»األصل:
 .(1)«األلؾ» ، بكسر «إن صدوكم:» لراءة عبد هللا

أٌها المإمنون -[، أي:" وتعاونوا ٕلوله تعالى:}َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْمَوى{ ]المابدة:  
 .(5)على فِْعل الخٌر، وتموى هللا" -فٌما بٌنكم

ٌؤمر تعالى عباده المإمنٌن بالمعاونة على فعل الخٌرات، وهو البر،  لال ابن كثٌر:"
 .(ٓٔ)وترن المنكرات وهو التموى

 .(ٔٔ)أي:"على العفو واإلؼضاء،، وٌجوز أن ٌراد العموم لكل بر" لال الزمخشري:

. وروي عن أبً (ٕٔ)ما نهٌت عنه"«: التموى»ما أمرت به، و«: البر» لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)العالٌة مثل ذلن

لال ابن خوٌز منداد فً أحكامه: "والتعاون على البر والتموى ٌكون بوجوه، فواجب  
على العالم أن ٌعٌن الناس بعلمه فٌعلمهم، وٌعٌنهم الؽنً بماله، والشجاع بشجاعته فً سبٌل هللا، 

 المإمنون تتكافإ دماإهم وٌسعى بذمتهم أدناهم»وأن ٌكون المسلمون متظاهرٌن كالٌد الواحدة 

                                                             
 .1/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1٘ٗ/5(:ص55ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
، والبٌت  1٘نباري : ، واألضداد البن األ ٓ٘،  5ٌٗنسب للفرزدق ، ولٌس فً دٌوان، مجالس ثعلب : ( البٌت ٖ)

َجةٌ ... نَْسبًِ ونَْمتُُل َحتَّى ٌُْسِلَم النَّاسُ   مرفوع المافٌة وبعد البٌت : إنّا َكذَاَن ، إذَا كانَْت َهَمرَّ
" همرجة " : اختبلط وفتنة. وروى ثعلب هذٌن البٌتٌن. ثم لال ، ولم ٌبٌن لمن كان هذا الخبر : " للت له )ٌعنً 

: من لتل ، وإبآس ؟ لال : كٌؾ أصنع ولد للت : حتى ٌسلم الناس ؟ لال للت : فٌم رفعته  : للفرزدق( : لم للت
 ؟ لال : بما ٌسوءن وٌنوءن! " .

ثم لال أبو العباس ثعلب : " وإنما رفعه ، ألن الفعل لم ٌظهر بعده ، كما تمول : ضربت زًٌدا وعمرو لم ٌظهر 
 .مضروب " الفعل فرفعت ، وكما تمول : ضربت زًٌدا وعمرو 

 .1٘ٗ/5انظر:تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٗ/5انظر:تفسٌر الطبري: (٘)
، والشعر  2٘،  ٕٙ، مصارع العشاق :  ٖ٘ٔ - ٔ٘ٔ:  ٖٔ، األؼانً  5ٖ٘طبمات فحول الشعراء : (ٙ)

 .، واللسان )شنؤ( ، وللما ٌخلو منه كتاب بعد ٔٓ٘والشعراء : 
 .12ٗ-1ٙٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓٙ/ٔ، والكشاؾ:11ٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٔٔ)
 .5ٔٗ/5(:صٓٓٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٔٗ/5(:صٔٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)



ٕٕٔ 
 

، وٌجب اإلعراض عن المتعدي وترن النصرة له ورده عما هو (ٔ)«وهم ٌد على من سواهم
 .(ٕ)علٌه"

ثِْم َواْلعُْدَواِن{ ]المابدة:   [، أي:" وال تعاونوا على ما فٌه ٕلوله تعالى:}َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ
 .(ٖ)إثم ومعصٌة وتجاوز لحدود هللا "

أي:"على االنتمام والتشفً، وٌجوز أن ٌراد به  تموى وكل إثم  لال الزمخشري:
 .(ٗ)وعدوان"

وهو الحكم البلحك عن الجرابم، وعن}العدوان{: وهو ظلم لال المرطبً:}اإلثم:{"
 .(٘)الناس"

ٌعنً: وال ٌعن بعضكم بعًضا على ترن ما أمركم هللا بفعله،  وال على أن لال الطبري:" 
 .(ٙ)كم فً دٌنكم، وفرض لكم فً أنفسكم وفً ؼٌركم"تتجاوزوا ما حدَّ هللا ل

 .(2)ٌنهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم"لال ابن كثٌر:"
َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ ]المابدة:   َ إِنَّ َّللاَّ [، أي:" واحذروا مخالفة أمر هللا ٕلوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(1)فإنه شدٌد العماب"
ه  لال الطبري:  ٌعنً: واحذروا هللا، أٌها المإمنون، أن تلموه فً معادكم ولد اعتدٌتم حدَّ

فٌما حدَّ لكم، وخالفتم أمره فٌما أمركم به، أو نهٌه فٌما نهاكم عنه، فتستوجبوا عمابه، وتستحموا 
خلمه، ألنها ألٌم عذابه. ثم وصؾ عمابه بالشدة فمال عز ذكره: إن هللا شدٌٌد عمابه لمن عالبه من 

بنا منها" ها، وال ٌخمد جمرها، وال ٌسكن لهبها، نعوذ باهلل منها ومن عمل ٌمّرِ  .(5)نار ال ٌطفؤ َحرُّ
 .(5)منها"

ثم أمر بالتموى وتوعد توعدا مجمبل فمال: }واتموا هللا إن هللا شدٌد  لال المرطبً:"
 .(ٓٔ)العماب{"

 منسوخاً على ثبلثة ألاوٌل:واختلفوا فٌما نسخ من هذه اآلٌة بعد إجماعهم على أن منها 
-فً إحدى الرواٌات-، ولتادة(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)أحدهما: ان جمٌعها منسوخ، وهذا لول الشعبً

 .(٘ٔ)، واختٌار الزجاج(ٗٔ)، وابن زٌد(ٖٔ)
 .(ٙٔ)لال الشعبً:"لم ٌنسخ من المابدة إال هذه اآلٌة"

                                                             
(، باب ٖٖالدٌات )، كتاب 5ٙٙ - ٙٙٙ/ ٗ، وأخرجه أبو داود فً السنن ٕٕٔ/ ٔأخرجه أحمد فً المسند (ٔ)

، كتاب المسامة ٕٗ/ 1(، وأخرجه النسابً فً المجتبى من السنن ٖٓ٘ٗ(، الحدٌث )ٔٔإٌماد المسلم. . . )
 (.ٗٔ - ٖٔ(، باب سموط المََود من المسلم للكافر )٘ٗ)

ِ صلى َّللاَّ علٌه وسلم أنّه لال: "المسلموَن تَت ونص الحدٌث: ًّ ُ عنه، عن النَّب ُ دماإهم، عن علً رضً َّللاَّ كاَفؤ
تِهم أَدناهم، وٌَُردُّ علٌهم أَْلصاهم، وهُم ٌٌَد على َمْن ِسواهم، وال ٌُمتَُل مسلٌم بكافٍر، وال ذُو عهٍد فً  وٌَسعَى بِذمَّ

 عهِده".
 .2ٗ/ٙنمبل عن تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .5ٓٗ/5بري:تفسٌر الط (ٙ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٗ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .2ٙٗ-2٘ٗ/5(:ص5ٙٙٓٔ(، و)5ٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٙ5ٓٔ(، و)5ٙ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٙٗ/5(:ص5ٙ2ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙٗ/5(:ص52ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .2٘ٗ/5(:ص5ٙٗٓٔ، وانظر:)2ٙٗ-2٘ٗ/5(:ص5ٙٙٓٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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ٌَن اْلبٌََت اْلَحَراَم{، وهذا لول ابن والثانً: أن الذى نسخ منها:}َوالَ الشَّْهَر اْلَحَراَم َوالَ  َءآّمِ
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)عباس

 .(ٗ)والثالث: أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلٌة تتملده من لحاء الشجر، وهذا لول مجاهد
. (٘)والرابع:أن أن الذى نسخ منها:}وال ٌجرمنكم شنآن لوم أن تعتدوا{، وهذا لول ابن زٌد أٌضا

لطبري فمال:" ؼٌر منسوخ، الحتماله: أن تعتدوا الحكَّ فٌما أمرتكم به. وإذا احتمل واعترض ا
 .(ٙ)ذلن، لم ٌجز أن ٌمال: هو منسوخ، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها"

والراجح من االلوال هو المول الثانً، "لول من لال:نسخ هللا من هذه اآلٌة لوله:}وال  
ال آمٌن البٌت الحرام{، إلجماع الجمٌع على أن هللا لد أحّل الشهر الحرام وال الهدي وال المبلبد و

لتال أهل الشرن فً األشهر الحرم وؼٌرها من شهور السنة كلها، وكذلن أجمعوا على أن 
المشرن لو لَلَّد عنمه أو ذراعٌه لحاء جمٌع أشجار الحرم، لم ٌكن ذلن له أمانًا من المتل، إذا لم 

 .(2)سلمٌن"ٌكن تمدَّم له عمد ذمة من الم
 الفوابد:

 وجوب احترام شعابر الدٌن كلها أداء لما وجب أداإه، وتركاً لما وجب تركه.-ٔ
 حرمة االعتداء مطلماً على الكافر. -ٕ
 وجوب التعاون بٌن المإمنٌن على إلامة الدٌن، ورحمة تعاونهم على المساس به. -ٖ

 المرآن
ُم  ٌْتَةُ َوالد  ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ ٌَةُ }ُحّرِ ِ بِِه َواْلُمْنَخنِمَةُ َواْلَمْولُوذَةُ َواْلُمتََرّدِ ٌِْر ّللا  َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهل  ِلغَ

ٌْتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّص ٌِ َوأَْن تَْستَْمِسُموا بِاْْلَْزاَلمِ   ذَِلكُْم فِْسٌك َوالن ِطٌَحةُ َوَما أََكَل الس بُُع إِال  َما ذَك 
ٌْكُْم ْلٌَْوَم ٌَئَِس ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن ِدٌنِكُْم فاََل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْوِن اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم َوأَتْ ا َمْمُت َعلَ

ثٍْم فَِإن   ٌَْر ُمتََجانٍِف إِلِ ْساَلَم ِدٌناا فََمِن اْضُطر  فًِ َمْخَمَصٍة َغ َ َغفُوٌر َرِحٌٌم  نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَكُُم اإْلِ ّللا 

 [ٖ({ ]المائدة: ٖ)
 التفسٌر:

م علٌكم الدم السابل  م هللا علٌكم المٌتة، وهً الحٌوان الذي تفارله الحٌاة بدون ذكاة، وحرَّ حرَّ
الُمراق، ولحم الخنزٌر، وما ذُِكر علٌه ؼٌر اسم هللا عند الذبح، والمنخنمة التً ُحبِس نَفَسُها حتى 

ٌة وهً التً سمطت من ماتت، والمولوذة  وهً التً ُضربت بعصا أو حجر حتى ماتت، والُمتََرّدِ
م هللا  مكان عال أو َهَوت فً ببر فماتت، والنطٌحة وهً التً َضَربَتْها أخرى بمرنها فماتت، وحرَّ

مه  -سبحانه-علٌكم البهٌمة التً أكلها السبُع، كاألسد والنمر والذبب، ونحو ذلن. واستثنى  مما حرَّ
م هللا علٌكم ما ذُبِح  من المنخنمة وما بعدها ما أدركتم ذكاته لبل أن ٌموت فهو حبلل لكم، وحرَّ

م هللا علٌكم أن تطلبوا ِعْلم ما لُِسم لكم أو  لؽٌر هللا على ما ٌُنصب للعبادة من حجر أو ؼٌره، وحرَّ
لبل أن ٌمدموا علٌه. ذلكم لم ٌمسم باألزالم، وهً المداح التً كانوا ٌستمسمون بها إذا أرادوا أمًرا 

خروج عن أمر هللا وطاعته إلى معصٌته. اآلن  -إذا ارتُكبت-المذكور فً اآلٌة من المحرمات 
انمطع طمع الكفار من دٌنكم أن ترتدوا عنه إلى الشرن بعد أن نَصْرتُكم علٌهم، فبل تخافوهم 

م الشرٌعة، وأتممت علٌكم وخافونً. الٌوم أكملت لكم دٌنكم دٌن اإلسبلم بتحمٌك النصر وإتما
نعمتً بإخراجكم من ظلمات الجاهلٌة إلى نور اإلٌمان، ورضٌت لكم اإلسبلم دٌنًا فالزموه، وال 
تفارلوه. فمن اضطرَّ فً مجاعة إلى أكل المٌتة، وكان ؼٌر مابل عمًدا إلثم، فله تناوله، فإن هللا 

 ؼفور له، رحٌم به.

                                                             
 .21ٗ-22ٗ/5(:ص52٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .21ٗ/5(:ص52ٙٓٔ، و)22ٗ/5(:ص52ٖٓٔ(، و)52ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .22ٗ/5(:ص52ٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .25ٗ-21ٗ/5(:ص521ٓٔ(، و)522ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٓٗ/5(:ص555ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٓٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .25ٗ/5تفسٌر الطبري: (2)
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ٌْكُُم ا  َمْت َعلَ ُم َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر{ ]المابدة: لوله تعالى:}ُحّرِ ٌْتَةُ َوالدَّ -[، أي:" ُحّرم علٌكم ْٖلَم
أكل المٌتة: وهً ما مات حتؾ أنفه من ؼٌر ذكاة، والدم والمسفوح ولحم  -أٌها المإمنون

 .(ٔ)الخنزٌر"
 .(ٕ)ٌعنً:أكل المٌتة والدم ولحم الخنزٌر" لال مماتل:" 
فالمٌتة والدم مخرجهما فً الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما  لال الطبري:" 

الخصوص. وأما لحم الخنزٌر، فإن ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جمٌعه، لم ٌخصص 
 .(ٖ)منه شًء"

ٌْتَةُ{ ]المابدة: وفً   ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ  :(ٗ)[، وجهانٖلوله تعالى:}ُحّرِ
 .من دواب البر وطٌرهأحدهما: أنه كل ما له نفس سابلة 

 والثانً، أنه كل ما فارلته الحٌاة من دواب البر وطٌره بؽٌر ذكاة .
ُم{  :(٘)[، لوالنٖ]المابدة:  وفً تفسٌر }َوالدَّ

ْسفُوحاً{ ]األنعام:   [.٘ٗٔأحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاً، كموله تعالى}أَْو َدماً مَّ
 إال ما خصته اسنة من الكبد والطحال.الثانً: أنه كل دم مسفوح وؼٌر مسفوح، 

 لال الماترٌدي:"فعلى المول األول ال ٌحرم السمن، وعلى الثانً ٌحرم .
لال الطبري:" فإنه الدم المسفوح، دون ما كان منه ؼٌر مسفوح، ألن هللا جل ثناإه لال: 

ًما َعلَى َطاِعٍم ٌَْطعَُمهُ  ًَّ ُمَحرَّ ًَ إَِل ٌْتًَة أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحَم  }لُْل ال أَِجُد فًِ َما أُوِح ِإال أَْن ٌَكُوَن َم
[، فؤما ما كان لد صار فً معنى اللحم، كالكبد والطحال، وما كان ِ٘ٗٔخنزٌر{ ]سورة األنعام: 

 .(ٙ)فً اللحم ؼٌر"
 [، وجهان:َٖولَْحُم اْلِخْنِزٌِر{ ]المابدة:  وفً لوله تعالى:}

 .(2)بلحم الخنزٌر دون شحمه، وهذا لول داودأحدهما: أن التحرٌم ٌختص 

 والثانً: أنه ٌعم اللحم وما خالطه من شحم وؼٌره.
 .(1)لال الماوردي: ]والثانً[ هو لول الجمهور، وال فرق بٌن األهلً منه والوحشً

ٌّه"  م علٌكم لحم الخنزٌر، أهلٌُّه وَبّرِ  .(5)لال الطبري:" ٌعنً: وُحّرِ
ِ بِِه{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَما أُهِ   ٌِْر َّللاَّ [، أي:" وما ذُِكر علٌه ؼٌر اسم هللا عند ٖلَّ ِلؽَ

 .(ٓٔ)الذبح"
ٌعنً: الذي ذبح ألصنام المشركٌن ولؽٌرهم هذا حرام البتة، إن أدركت  لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)"-عز وجل -ذكاته أو لم تدرن ذكاته فإنه حرام البتة، ألنهم جعلوه لؽٌر هللا
باسم »عثٌمٌن: "المراد: ما ذكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند ذبحه مثل أن ٌمول: لال ابن 

 .(ٕٔ)، ونحو ذلن"«باسم البلت»، أو «باسم جبرٌل»، أو «المسٌح
لال الزجاج:" أي: ما رفع فٌه الصوت بتسمٌة ؼٌر هللا علٌه وهذا موجود فً اللؽة،   

 .(ٖٔ)ومنه اإلهبلل بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبٌة"

                                                             
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٖٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٓٔ/ٕالنكت والعٌون:(1)
 .5ٖٗ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .55ٗ/ٖعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٕٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٖٔ)



ٕٔ٘ 
 

وما ذكر ؼٌر اسم هللا علٌه إذا ذبح أو نحر، وهى من استهبلل  لال أبو عبٌدة:أي:"
 .(ٔ)الكبلم"

 .(ٕ) ، هو رفع الصوت«اإلهبلل»و   
لال األصمعً: "اإلهبلل: أصله رفع الصوت، فكل رافع صوته فهو مهل، لال ابن  

 :(ٖ)أحمر
 ٌهل  بالفرلد ركبانها         كما ٌهل الراكب المعتمر 

هذا معنى اإلهبلل فً اللؽة، ثم لٌل للمحرم: مهل، لرفعه الصوت بالتلبٌة، ٌمال: أهل فبلن 
بحجة أو عمرة، أي: أحرم بها؛ وذلن ألنه ٌرفع الصوت بالتلبٌة عند اإلحرام، والذابح مهل، 

 .(ٗ)وذلن ألنه كان ٌسمً األوثان عند الذبح، وٌرفع صوته بذكرها"
 .(ٔ)ولود ورث"ومنه الحدٌث: "إذا استهل الم

بوه آللهتهم، سموا اسم آلهتهم   لال الطبري: لٌل أن العرب كانوا إذا أرادوا ذبح ما لرَّ
التً لربوا ذلن لها، وَجهروا بذلن أْصواتَهم، فجرى ذلن من أمرهم على ذلن، حتى لٌل لكل 

(، فرفعهم أصواتهم بذلن هو )اإلهبل ، جهر بالتسمٌة أو لم ٌجهر: )ُمِهلٌّ ى أو لم ٌُسّمِ ل( ذابح، سمَّ
الذي ذكره هللا تعالى فمال:}وما أِهلَّ به لؽٌر هللا{، ومن ذلن لٌل للملّبًِ فً َحجة أو عمرة 

، لرفعه صوته بالتلبٌة، واستهبلل المطر، وهو صوت ُولوعه على األرض، كما لال «ُمِهلّ »
 : (٘)الشاعر

ٌَْد الُمْملَعِ  َظلََم البَِطاَح لَهُ اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة           فََصَفا النَِّطاؾُ  لَهُ بُعَ
(ٙ)  

ِ بِِه{ ]المابدة:  وفً تفسٌر لوله تعالى:  ٌِْر َّللاَّ  ، وجهان:[ٖ}َوَما أُِهلَّ ِلؽَ
، (5)، ومجاهد(1)، ولتادة(2)ٌعنً: ما ذبح لؽٌر هللا. وهذا لول ابن عباسأحدهما: أنه 

 .(ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)والضحان

                                                             
 .5ٗٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:ٕ)
، "تفسٌر 2ٖٔ/ ٔ، "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓ٘ٔ/ ٔ، "مجاز المرآن" ٙٙ(البٌت فً "دٌوانه" ص ٖ)

 .ٕٖٓٔ/ ٘، 2ٔٗٔ، و 5٘٘ٔ/ ٖ، "لسان العرب" ٖٙٗٔ/ ٔ، الثعلبً ٖٓٔ/ ٕالسمعانً" 
واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تمٌم بن ربٌعة الباهلً، أبو الخطاب، أدرن اإلسبلم فؤسلم، وؼزا مؽازي 
الروم، وأصٌبت إحدى عٌنٌه هنان، ونزل الشام، وتوفً على عهد عثمان، وهو صحٌح الكبلم، كثٌر الؽرابب. 

 .ٖٕٕء" ص ، و"الشعر والشعرا1ٓ٘، و 2ٔ٘/ ٌٕنظر: "طبمات فحول الشعراء" 
، والمفردات" ص ٗٗ/ٕ، والثعلبً:5ٖٔ/ ٖ، وانظر: فً اإلهبلل: تفسٌر الطبري" 55ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)

 .15ٙٗ/ 1، واللسان" ٕٕ٘ص 
، 5ٕٕٓ: فً المولود ٌستهل ثم ٌموت، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الفرابض، باب ٔٗٗٔأخرجه أبو داود ص (ٔ)

: إذا استهل لمولود ورث، حدٌث رلم 2ٔالفرابض، باب ، كتاب ٕٕٗٙوأخرجه بطرٌك آخر ابن ماجة ص
 2ٗٔ/ٙ(؛ فالحدٌث صحٌح بشواهده ]راجع اإلرواء 5ٗٔ/ٙ؛ ولال األلبانً فً اإلرواء: سنده صحٌح )2ٕ٘ٔ

 [.ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ، أحادٌث رلم ٖٕ٘ – ٖٖٕ/ٔوالسلسلة الصحٌحة لؤللبانً  2ٕٓٔ، حدٌث رلم ٓ٘ٔ –
. والبطاح  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗانظر: دٌوانه: لصٌدة : ( البٌت الحادرة الذبٌانً ، ٘)

جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهبلال : اشتد صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : 
الملٌل  السحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء

ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة المفضلٌات : " ظلم 
 البطاح له " ولوله : " له " : أي من أجله .

 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)



ٕٔٙ 
 

، وابن (ٔ)هللا. وهذا لول الربٌع بن أنس والثانً:أن  معنى ذلن: ما ذكر علٌه ؼٌر اسم
 .(ٗ) ، ولٌس بن رافع األشجعً(ٖ)، وعمبة بن مسلم التُّجٌبً(ٕ)زٌد

 .(٘)[، أي:" وما ذُِكر علٌه ؼٌر اسم هللا عند الذبح"ٖلوله تعالى:}َواْلُمْنَخِنمَةُ{ ]المابدة:  
خنك أو ؼٌره حتى ٌعنً: وحرم المنخنمة: الشاة واإلبل والبمر التً تن لال مماتل:" 
 .(ٙ)تموت"

 .(2)[،أي:"والتً ُضربت بعصا أو حجر حتى ماتت"ٖلوله تعالى:}َواْلَمْولُوذَةُ{ ]المابدة:  
 .(1)ٌعنً: التً تضرب بالخشب حتى تموت" لال مماتل:" 
هً التً تضرب بشًء ثمٌل ؼٌر محدد حتى تموت، كما لال ابن عباس  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)وؼٌر واحد: هً التً تضرب بالَخَشب حتى تُولَذَ بها  فتموت"
وفً الصحٌح: أن عدي بن حاتم لال: للت: ٌا رسول هللا، إنً أرمً بالِمعراض الصٌد  

َعْرِضه فإنما هو َولٌِذ فبل فؤصٌب. لال: "إذا رمٌت بالمعراض فَخَزق فَكُْله، وإن أصابه ب
 .(ٓٔ)تؤكله"

لال ابن كثٌر:"ففرق بٌن ما أصابه بالسهم، أو بالمزراق ونحوه بحده فؤحله، وما أصابه 
بعرضه فجعله ولٌذا فلم ٌحله، ولد أجمع الفمهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفوا فٌما إذا صدم 

 هما لوالن للشافعً، رحمه هللا: الجارحةُ الصٌد فمتله بثمله ولم ٌجرحه، على لولٌن، 
 أحدهما: أنه ال ٌحل، كما فً السهم، والجامع أن كبل منهما مٌت بؽٌر جرح فهو ولٌذ.

والثانً: أنه ٌحل ؛ ألنه حكم بإباحة ما صاده الكلب  ولم ٌستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه ؛ 
 .(ٔٔ)ألنه لد دخل فً العموم"

ٌَةُ{  [، أي:" والتً سمطت من مكان عال أو َهَوت فً ببر ٖ]المابدة:  لوله تعالى:}َواْلُمتََرّدِ
 .(ٕٔ)فماتت"

 .(ٖٔ)ٌعنً: التً تردى من الجبل فتمع منه أو تمع فً ببر فتموت" لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)" فهً التً تمع من شاهك أو موضع عال فتموت بذلن، فبل تحل"لال ابن كثٌر: 
[، أي:" والتً َضَربَتْها بهٌمة أخرى بمرنها ٖلوله تعالى:}َوالنَِّطٌَحةُ{ ]المابدة:  
 .(٘ٔ)فماتت"

 .(ٙٔ)ٌعنً: الشاة تنطح صاحبتها فتموت" لال مماتل:" 
هً التً ماتت بسبب نطح ؼٌرها لها، فهً حرام، وإن جرحها المرن  لال ابن كثٌر:" 

 .(2ٔ)وخرج منها الدم ولو من مذبحها"

                                                             
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 . (5ٕ5ٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )2٘ٗ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٓٔ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .ٕٕ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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م هللا علٌكم البهٌمة التً أكلها ٖدة: لوله تعالى:}َوَما أََكَل السَّبُُع{ ]الماب  [، أي:" وحرَّ
 .(ٔ)السبُع"

 .(ٕ)من األنعام والصٌد، ٌعنً: فرٌسة السبع"لال مماتل:" 
أي: ما عدا علٌها أسد، أو فهد، أو نمر، أو ذبب، أو كلب، فؤكل بعضها  لال ابن كثٌر:" 

ها، فبل تحل باإلجماع. ولد فماتت بذلن، فهً حرام وإن كان لد سال منها الدماء ولو من مذبح
كان أهل الجاهلٌة ٌؤكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعٌر أو البمرة ونحو ذلن فحرم هللا ذلن 

 .(ٖ)على المإمنٌن"
ٌْتُْم{ ]المابدة:   [، أي:" إِال ما أدركتم فٌه الروح من هذه األشٌاء ٖلوله تعالى:}إِالَّ َما ذَكَّ

 .(ٗ)الموت"فذبحتموه الذبح الشرعً لبل 
ٌعنً: إال ما أدركتم ذكاته من المنخنمة والمولوذة والمتردٌة والنطٌحة وما  لال مماتل:" 

 .(٘)أكل السبع ...حبلل "
 .(ٙ)ما أذكٌتم ذبحة على التمام" لال الزجاج:أي:" 
 .(2)إال ما طهرتموه بالذبح الذي جعله هللا طهوًرا" لال الطبري:أي:" 
ٌْتُْم{ ]المابدة:  لوله تعالى:}إِالَّ وفً    [، وجوه:َٖما ذَكَّ

أحدهما: ٌعنً: من المنخنمة وما بعدها، وأنه من لبٌل اإلستثناء المتصل، وهذا لول علً رضً 
، (ٗٔ)، وطاوس(ٖٔ)، وإبراهٌم(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)، ولتادة(5)، وابن عباس(1)هللا عنه
 .(1ٔ)والجمهور (2ٔ)، وواختٌار الطبري(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)، وعبٌد بن عمٌر(ٗٔ)وطاوس
ٌْتُْم { عابد على ما ٌمكن عوده علٌه، مما انعمد سبب   لال ابن كثٌر:" لوله: } إِال َما ذَكَّ

موته فؤمكن تداركه بذكاة، وفٌه حٌاة مستمرة، وذلن إنما ٌعود على لوله: } َواْلُمْنَخنِمَةُ َواْلَمْولُوَذةُ 
ٌَةُ َوالنَِّطٌَحةُ َوَما أََكَل ا  .(5ٔ)لسَّبُُع {"َواْلُمتََرّدِ

والثانً: أنه من اإلستثناء المنمطع، وأنه عابد إلى ما أكل السبع خاصة، وهو محكً عن 
 . (ٕٓ)الظاهرٌة
هو المول االول، وهو اختٌار الجمهور من الفمهاء، وبهذا االعتبار  -وهللا أعلم–والراجح  

تُمْ إِالَّ َما  ٌكون االستثناء من لبٌل االستثناء المتصل،} ٌْ [، ٌعنً: مما أدركتم ٖ{]سورة المابدة: ذَكَّ
فٌه الحٌاة من هذه المذكورات، كالتً سمطت فً ببر، أو التً سمطت من السطح، أو التً 

                                                             
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٕ/ٕكثٌر: تفسٌر ابن (ٖ)
 .ٖٔٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٙٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٓ٘/5تفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓ٘/5(:ص1ٖٓٔٔ(، و)ٖٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓ٘/5(:صٕٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٓ٘/5(:صٖ٘ٓٔٔ(، و)ٖٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/5(:صٖٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٓ٘/5(:صٖٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٓ٘/5(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٗٓ٘/5(:ص5ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٗٓ٘/5(:صٕٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٗٓ٘/5(:صٗٗٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٓ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
 .ٖٕٙ/ٕ، وزاد المسٌر:ٔٔ/ٕ، و النكت والعٌون:٘ٓ٘/5انظر:تفسٌر الطبري:  (ٕٓ)
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صدمتها السٌارة أو التً أصابها حجر أو نحو هذا فؤدركتم فٌها حٌاة، أي فٌه رمك بؤن تتحرن 
ر فإنها إذا ذكٌت جاز أكلها، وإن كانت لد رجل أو ٌد أو نحو هذا وإن كانت فً حال االحتضا

 . خرجت نفسها فبل ٌجوز أكلها، هذا الذي علٌه عامة أهل العلم وهم الجمهور
وفً الصحٌحٌن عن رافع بن َخِدٌج أنه لال: "للت: ٌا رسول هللا، إنا اللوا العدو ؼًدا 

لٌه فكلوه، لٌس السنَّ ما أنهر الدم وذكر اسم هللا ع :ولٌس معنا ُمدى، أفنذبح بالمصب؟ فمال
 . (ٔ)والظفر، وسؤحدثكم عن ذلن، أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فُمَدى الحبشة"

جمع ُمْدٌة،وهً السكٌن، وهذا مما ٌستدل به على أن مترون التسمٌة ولو «:الُمَدى»و
 لصًدا؛ ألنه ذكر هنا شرطٌن:   نسٌانًا ال ٌحل وإن ذبح هلل

ا أنهر الدم بمطع األوداج، ولذلن الذي ٌمطع فً الذبٌحة الشرط األول ال بد منه، وهو م -
أربعة أشٌاء: الودجان، وهما عرلان محٌطان بالعنك، والحلموم، وكذلن المصبة الهوابٌة، 
والمريء، فإذا لطعت األوداج حلت الذبٌحة، واألكمل فً التذكٌة لطع األربعة، وٌلٌه لطع 

 ثبلثة.
 «.بسم هللا »والثانً:ذكر اسم هللا، وهو لوله: -

، ٌعنً: «لٌس السن والظفر»ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوه،  :فالحاصل أنه لال 
 سوى السن والظفر.

إن هللا كتب اإلحسان على كل شًء، فإذا لتلتم فؤحسنوا المتلة، وإذا ذبحتم :»-ملسو هيلع هللا ىلص-لال الرسول
 .(ٕ)«تهفؤحسنوا الذبح ولٌحد أحدكم شفرته، ولٌرح ذبٌح

 .(ٖ)وعن أبً والد اللٌثً لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ما لطع من البهٌمة وهً حٌة، فهو مٌتة"
 .(ٖ)مٌتة"

ولال عاصم عن عكرمة: "إن رجبل أضجع شاته وجعل ٌحد شفرته لٌذبحها، فمال له النبً 

 .(ٗ)«"ترٌد أن تمٌتها موتات لبل أن تذبحها!»ملسو هيلع هللا ىلص: 
 :(٘)مؤكولة السبع التً تحل بالذكاة لوالنوفى 

 أحدهما: أن تكون لها عٌن تطرؾ أو ذنب ٌتحرن .
 .(2)، ومالن(ٙ)والثانً: أن تكون فٌها حركة لوٌة ال كحركة المذبوح، وهو لول الشافعً

م هللا علٌكم ما ذُبِح لؽٌٖلوله تعالى:}َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب{ ]المابدة:   ر هللا [، أي:" وحرَّ
 .(1)على ما ٌُنصب للعبادة من حجر أو ؼٌره"

ٌعنً: وحرم ما ذبح على النصب وهً الحجارة التً كانوا ٌنصبونها فً  لال مماتل:" 
الجاهلٌة فٌعبدونها فهو حرام البتة، وكان خزان الكعبة ٌذبحون لها وإن شاءوا بدلوا تلن الحجارة 

 .(5)بحجارة أخرى وألموا األولى"
 .(ٓٔ)و }النصب{، أنصاب كانوا ٌذبحون وٌُِهلُّون علٌها" باس:"لال ابن ع 
 .(ٔٔ)عن مجاهد:"}وما ذبح على النصب{، لال: حجارة كان ٌذبح علٌها أهل الجاهلٌة" 

                                                             

/  ٙ( )ج 5ٕٙٙباب السإال بؤسماء هللا تعالى واالستعاذة بها ) -أخرجه البخاري فً كتاب التوحٌد (ٔ) .ٔ
( )ج 5ٕ5ٔباب الصٌد بالكبلب المعلمة ) -وما ٌإكل من الحٌوان ( ومسلم فً كتاب الصٌد والذبابح 5ٕٕٙص 

 .(5ٕ٘ٔ/ ص  ٖ
 .(5٘٘ٔصحٌح مسلم برلم )(ٕ)
 .( 1ٓٗٔ( وسنن الترمذي برلم )1٘1ٕ( وسنن أبً داود برلم )1ٕٔ/٘المسند )(ٖ)
 .ٗٔ/ٗ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٕٔ/ ٗالمستدرن للحاكم: (ٗ)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٓ٘/5(:صٗ٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓ٘/5(:ص5ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ورالنصب{: حجارة كان أهل الجاهلٌة ٌعبدونها، وٌذبحون لها، فنهى هللا عن  لال لتادة:" 
 .(ٔ)ذلن"

ر وٌنمش، « الصنم»لال ابن جرٌج:" }النصب{، لٌست بؤصنام،  لال ابن جرٌج:"  ٌصوَّ
وهذه حجارة تنصب، ثلثمبة وستون حجًرا منهم من ٌمول ثلثمبة منها لخزاعة، فكانوا إذا ذبحوا 
حوا اللحم وجعلوه على الحجارة، فمال المسلمون: ٌا  نضحوا الدم على ما ألبل من البٌت وشرَّ

لم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌة ٌعظمون البٌت بالدم، فنحن أحكُّ أن نعظمه! فكؤن النبً رسول هللا، كان أهل الجاهل
َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُإَها{ ]سورة الحج:   .(ٕ)["2ٌٖكره ذلن، فؤنزل هللا:}لَْن ٌَنَاَل َّللاَّ

 .(ٖ)}ما ذبح على النصب{، و }ما أهل لؽٌر هللا به{، وهو واحد" ولال ابن زٌد:" 
م هللا علٌكم أن تطلبوا ِعْلم ٖى:}َوأَْن تَْستَْمِسُموا ِباأْلَْزاَلِم{ ]المابدة: لوله تعال  [، أي:" وحرَّ

 .(ٗ)ما لُِسم لكم أو لم ٌمسم باألزالم"
ٌعنى: وأن تستمسموا األمور باألزالم واألزالم لد حان فً بٌت أصنامهم،  لال مماتل:" 

فضربوا بالمدحٌن، فما خرج من شًء عملوا به، فإذا أرادوا أن ٌركبوا أمرا أتوا بٌت أصنامهم 
وكان كتب على أحدهما أمرنً ربً، وعلى اآلخر نهانً ربً، فإذا أرادوا سفرا أتوا ذلن البٌت 
فؽطوا علٌه ثوبا ثم ٌضربون بالمدحٌن فإن خرج السهم الذي فٌه أمرنً ربً خرج فً سفره، 

 .(٘)ألزالم "وإن خرج السهم الذي فٌه نهانً ربً لم ٌسافر فهذه ا
َم أو لم ٌُمَسَّم من رزق أو حاجة باألزالم،  لال الماوردي:"  معناه أن تطلبوا علم ما لُّسِ

وهً لداح ثبلثة مكتوبة على أحدها: أمرنً ربً، واآلخر: نهانً ربً، والثالث: ؼفل ال شًء 
رنً ربً فعلوه، علٌه، فكانوا إذا أرادوا سفراً، أو ؼزواً، ضربوا بها واستسمسموا، فإن خرج أم

ً ذلن استمساماً،  وإن خرج نهانً ربً تركوه، وإن خرج األبٌض أعادوه، فنهى هللا عنه، فَسُّمِ
 .(ٙ)ألنهم طلبوا به علم ما لُِسَم لهم"

ولال أبو العباس المبرد: "بل هو مشتك من لََسم الٌمٌن، ألنهم التزموا ما ٌلتزمونه،  
 .(2)بالٌمٌن"
 .(1)تستمسموا باألزالم{، حجارة كانوا ٌكتبون علٌها، ٌسمونها: الِمداح"عن مجاهد:"}وأن  
 .(1)الِمداح"

عن سعٌد بن جبٌر:"}وأن تستمسموا باألزالم{، لال: المداح، كانوا إذا أرادوا أن ٌخرجوا  
فً سفر جعلوا لداًحا للجلوس والخروج. فإن ولع الخروج خرجوا، وإن ولع الجلوس 

 .(5)جلسوا"
ا أرادوا أمًرا أو سفًرا، ٌعَمدون إلى لداح ثبلثة، على واحد منها كانوا إذ لال الحسن:" 

مكتوب:أإمرنً، وعلى اآلخر: انهنً، وٌتركون اآلخر محلَّبل بٌنهما لٌس علٌه شًء. ثم 
ٌجٌلونها، فإن خرج الذي علٌه: أإمرنً، مضوا ألمرهم. وإن خرج الذي علٌه: انهنً، كفُّوا، 

 .(ٓٔ)وها"وإن خرج الذي لٌس علٌه شًء أعاد
كان الرجل إذا أراد أن ٌخرج مسافًرا، كتب فً لدح: هذا ٌؤمرنً بالمكث،  لال لتادة:" 

، شًء لم ٌكتب فٌه شٌبًا، ثم استمسم بها حٌن (ٔٔ)وهذا ٌؤمرنً بالخروج، وجعل معهما منٌحة
                                                             

 .5ٓ٘/5(:صٕ٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٓ٘/5(:ص1ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓ٘/5(:ص2٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٔٔ٘/5(:صٔٙٓٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔٔ٘/5(:ص1٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٔٔ٘/5(:صٓٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
الشاة المعارة، فسمى هذا الشًء الذي ال أمر له فً االستمسام " منٌحة " ، كما سموا شبٌهه فً هً النالة أو (ٔٔ)
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ٌرٌد أن ٌخرج. فإن خرج الذي ٌؤمر بالمكث مكث، وإن خرج الذي ٌؤمر بالخروج خرج، وإن 
 .(ٔ)آلخر أجالها ثانٌة حتى ٌخرج أحد الِمْدحٌن"خرج ا

}األزالم{، لداح كانت فً الجاهلٌة عند الكهنة، فإذا أراد الرجل أن ٌسافر،  لال السدي:" 
أو ٌتزوج، أو ٌحدث أمًرا، أتى الكاهن فؤعطاه شٌبًا، فضرب له بها. فإن خرج منها شًء 

فانتهى، كما ضرب عبد المطلب على  ٌعجبه، أمره ففعل. وإن خرج منها شًء ٌكرهه، نهاه
 .(ٕ)زمزم، وعلى عبد هللا واإلبل"

كانت هَُبل أعظم أصنام لرٌش بمكة، وكانت على ببر فً جوؾ  ولال إبن إسحاق:" 
الكعبة، وكانت تلن الببْر هً التً ٌجمع فٌها ما ٌُهدي للكعبة. وكانت عند هبل سبعة أْلُدح  كل 

العمل، إذا اختلفوا فً العمل من ٌحمله منهم، ضربوا بالمداح لِْدح منها فٌه كتاب. لدح فٌه: 
السبعة، فإن خرج العمل، فعلى من خرج حمله ولدح فٌه: نعم  لؤلمر إذا أرادوه، ٌضرب به، فإن 
خرج لدح  نعم  عملوا به. ولدح فٌه: ال ، فإذا أرادوا أمًرا ضربوا به فً المداح، فإذا خرج ذلن 

مر. ولِْدح فٌه: منكم  . ولدح فٌه: ُمْلَصك  . ولدح فٌه: من ؼٌركم  . المدح، لم ٌفعلوا ذلن األ
ولدح فٌه: المٌاه ، إذا أرادوا أن ٌحفروا للماء ضربوا بالمداح وفٌها ذلن المدح، فحٌثما خرج 
عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن ٌختنوا ؼبلًما  أو أن ٌنكحوا َمنكًحا، أو أن ٌدفنوا مٌتًا، أو شكوا 

سب واحد منهم  ذهبوا به إلى هبل وبمبة درهم، وبَجزور، فؤعطوها صاحب المداح الذي فً ن
ٌضربها، ثم لّربوا صاحبهم الذي ٌرٌدون به ما ٌرٌدون، ثم لالوا: ٌا إلهنا، هذا فبلن بن فبلن، لد 
أردنا به كذا وكذا، فؤخرج الحك فٌه  . ثم ٌمولون لصاحب المداح: اضرب ، فٌضرب، فإن خرج 

منكم  كان وسًٌطا، وإن خرج علٌه:من ؼٌركم ، كان حلٌفًا وإن خرج  ملصك  كان على   علٌه
منزلته منهم، ال نسب له وال حلؾ، وإن خرج فٌه شًء سوى هذا مما ٌعملون به  نعم ، عملوا 
به. وإن خرج  ال ، أّخروه عامهم ذلن حتى ٌؤتوا به مرة أخرى. ٌنتهون فً أمورهم إلى ذلن 

 .(ٖ)المداح"مما خرجت به 
 .(ٗ)لال لنا سفٌان بن وكٌع:هو الشطرنج"ولال الطبري:"  
إذا -[، أي:" ذلكم المذكور فً اآلٌة من المحرمات ٖلوله تعالى:}ذَِلكُْم فِْسٌك{ ]المابدة:  
 .(٘)خروج عن أمر هللا وطاعته إلى معصٌته" -ارتُكبت

 .(ٙ)، ٌعنً: من أكل من ذلن كله فهو فسك"لال ابن عباس:" 
 .(2)ٌعنً معصٌة حراما" لال مماتل:" 
هذه األمور التً ذكرها، وذلن: أكل المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر،  لال الطبري:ٌعنً:" 

وسابر ما ذكر فً هذه اآلٌة مما حرم أكله، واالستمسام باألزالم،  فسك ، ٌعنً: خروج عن أمر 
 .(1)هللا عز ذكره وطاعته، إلى ما نهى عنه وزجر، إلى معصٌته"

ٌَْوَم ٌَبَِس الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن ِدٌنِكُْم{ ]المابدة:   [، أي:"اآلن انمطع طمع الكفار ٖلوله تعالى:}اْل
 .(5)من دٌنكم أن ترتدوا عنه إلى الشرن بعد أن نَصْرتُكم علٌهم"

 .(ٓٔ)لال ابن زٌد:"هذا ٌوم عرفة"

                                                                                                                                                                               

 .المٌسر " منًٌحا " وهو المستعار
 .ٕٔ٘/5(:صٙٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٔ٘/5(:ص2ٓٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٗٔ٘-ٖٔ٘/5(:ص2ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔٔ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٔ٘/5(:ص2ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٗٔ٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٔ٘/5(:ص21ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ٌوما  -وهللا أعلم  -}الٌوم{، منصوب على الظرؾ، ولٌس ٌراد به  ولال الزجاج:"
 .(ٔ)بعٌنه"

ٌَْوَم ٌَبَِس الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن ِدٌنِكُْم{ ]المابدة:   وجهان:[، ٖوفً لوله تعالى:}اْل
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)أحدهما: أن ترتدوا عنه راجعٌن إلى دٌنهم . وهذا لول ابن عباس

 .(ٗ)إبطاله وٌمدحوا فى صحته والثانً: أن ٌمدروا على
 .(٘)[، أي:"، فبل تخافوهم وخافونً"ٖلوله تعالى:}فَبَل تَْخَشْوهُْم َواْخَشْوِن{ ]المابدة:  

 .(ٙ)لال ابن جرٌج:" فبل تخشوهم أن ٌظهروا علٌكم"
 .(2)لال الماوردي:أي:" أى ال تخشوهم أن ٌظهروا علٌكم، واخشوِن، أن تخالفوا أمري"

ٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{ ]المابدة: لوله   [، أي:"الٌوم أكملت لكم دٌنكم دٌن ٖتعالى:}اْل
 .(1)اإلسبلم بتحمٌك النصر وإتمام الشرٌعة"

 .(5)ٌعنى: شرابع دٌنكم: أمر حبللكم وحرامكم " لال مماتل:" 
ٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{ ]المابدة: وفً    ، وجهان:[ٖلوله تعالى:}اْل

[ بعد ذلن إالَّ إحدى وثمانٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما: أنه ٌوم عرفة فى حجة الوداع ولم ٌعش ] الرسول 
 لٌلة، وهذا لول ابن عباس، والسدي .

 كله إلى أْن نََزل ذلن علٌه ٌوم عرفة، وهذا لول الحسن . -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: أنه زمان النبً 
 دٌن لوالن:وفً إكمال ال

صلى هللا علٌه -أحدهما: ٌعنً أكملت فرابضً وحدودي وحبللً وحرامً، ولم ٌنزل على النبً 
 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)من الفرابض من تحلٌل وال تحرٌم، وهذا لول ابن عباس -وسلم

الٌوم لال ابن جرٌج:" مكث النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما نزلت هذه اآلٌة، إحدى وثمانٌن لٌلة، لوله: 
 .(ٕٔ)أكملت لكم دٌنكم"

عن هارون بن عنترة، عن أبٌه لال: "لما نزلت: الٌوم أكملت لكم دٌنكم ، وذلن ٌوم  
الحج األكبر، بكى عمر، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما ٌبكٌن ؟ لال: أبكانً أنّا كنا فً زٌادة من دٌننا، 

 .(ٖٔ)صدلت"فؤما إذ كمل، فإنه لم ٌكمل شًء إال نمص! فمال: 
والثانً: ٌعنً الٌوم أكملت لكم حجتكم، أن تحجوا البٌت الحرام، وال ٌحج معكم مشرن، وهذا 

 . (ٙٔ)، والحكم(٘ٔ)، وسعٌد ابن جبٌر(ٗٔ)لول لتادة
والراجح من المول: أن هللا عز وجل أخبر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به، أنه أكمل لهم ٌوم أنزل  

ه المسلمون  هذه اآلٌة على نبٌه دٌنَهم، بإفرادهم بالبلَد الحرام  وإجبلبه عنه المشركٌن، حتى حجَّ

                                                             
 .2ٗٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .٘ٔ٘/5(:ص2٘ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .٘ٔ٘/5(:ص2ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔ/ٕانظرن النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔ٘/5(:ص25ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٔ٘/5(:ص1ٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔ٘/5(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٔ٘-1ٔ٘/5(:ص1ٕٓٔٔأخرجه البري) (ٕٔ)
 .5ٔ٘/5(:ص1ٖٓٔٔأخرجه البري) (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/5(:ص1ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓ٘/5(:ص12ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٔ٘/5(:ص1٘ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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دونهم ال ٌخالطهم المشركون، فؤما الفرابض واألحكام، فإنه لد اختلؾ فٌها: هل كانت أكملت 
 ذلن الٌوم، أم ال ؟ فروي عن ابن عباس والسّدي ما ذكرنا عنهما لبل.

ُ ٌُْفتٌِكُْم ِفً وروي عن البراء بن عازب:" آخر آٌة  نزلت من المرآن: }ٌَْستَْفتُونََن لُِل َّللاَّ
 .(ٔ)اْلَكبللَِة{"

وال ٌدفع ذو علم أن الوحً لم ٌنمطع عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى أن لُبِض، بل كان الوحً 
ُ ٌُْفتٌِكُْم فًِ اْلَكبللَِة{ لبل وفاته أكثر ما كان تتابًعا. فإذ كان ذلن كذلن وكان لوله:}ٌَْستَْفتُونََن لُِل  َّللاَّ

آخَرها نزوال وكان ذلن من األحكام والفرابض كان معلوًما أن معنى لوله: }الٌوم أكملت لكم 
له بكمال العبادات واألحكام والفرابض  .(ٕ) دٌنكم{، على خبلؾ الوجه الذي من تؤوَّ
، لنظروا (ٖ)ه اآلٌةعن لبٌصة لال، لال كعب: "لو أن ؼٌر هذه األمة نزلت علٌهم هذ

الٌوم الذي أنزلت فٌه علٌهم، فاتخذوه عًٌدا ٌجتمعون فٌه! فمال عمر: أيُّ آٌة ٌا كعب؟ فمال:"الٌوم 
أكملت لكم دٌنكم". فمال عمر: لد علمت الٌوم الذي أنزلت فٌه، والمكان الذي أنزلت فٌه: ٌوم 

 .(ٗ)جمعة، وٌوم عرفة، وكبلهما بحمد هللا لنا عٌٌد"
ٌْكُْم نِْعَمتًِ{ ]المابدة: لوله تع  [،أي:"وأتممت علٌكم نعمتً بإخراجكم ٖالى:}َوأَتَْمْمُت َعلَ

 .(٘)من ظلمات الجاهلٌة إلى نور اإلٌمان"
 .(ٙ)ٌعنً:اإلسبلم إذ حججتم ولٌس معكم مشرن " لال مماتل:" 
ْسبَلَم ِدٌنًا{ ]المابدة:   كم اإلسبلم دًٌنا [، أي:"ورضٌت لٖلوله تعالى:}َوَرِضٌُت لَكُُم اإْلِ

 .(2)فالزموه، وال تفارلوه"
من  -عز وجل -ٌعنً: واخترت لكم اإلسبلم دٌنا فلٌس دٌن أرضى عند هللا لال مماتل:" 

ْسبَلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمبََل ِمْنهُ َوهَُو فًِ اآْلِخَرِة ِمَن  ٌَْر اإْلِ ٌَْبتَػِ َؼ اإلسبلم لال سبحانه: }َوَمْن 
 .(5)"(1)اْلَخاِسِرٌَن{

 .(ٓٔ)أي: رضٌت لكم االستسبلم ألمري دٌناً، اي طاعة" لال الماوردي:" 
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة:   ثٍْم فَإِنَّ َّللاَّ ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ لوله تعالى:}فََمِن اْضُطرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ

تناوله، فإن هللا  [، أي:" فمن اضطرَّ فً مجاعة إلى أكل المٌتة، وكان ؼٌر مابل عمًدا إلثم، فلهٖ
 .(ٔٔ)ؼفور له، رحٌم به"

ٌعنً: مجاعة وجهد شدٌد أصابه من الجوع، }ؼٌر متجانؾ إلثم{: ؼٌر  لال مماتل:" 
متعمد لمعصٌة، }فإن هللا ؼفور رحٌم{، إذ رخص له فً أكل المٌتة ولحم الخنزٌر حٌن أصابه 

 .(ٕٔ)الجوع الشدٌد والجهد، وهو على ؼٌر المضطر حرام"
فإن هللا لمن أكل ما حرمت علٌه بهذه اآلٌة أكله، فً مخمصة، ؼٌر  ري:"لال الطب 

متجانؾ إلثم  ؼفور رحٌم ، ٌمول: ٌستر له عن أكله ما أكل من ذلن، بعفوه عن مإاخذته إٌاه، 
وصفحه عنه وعن عموبته علٌه  رحٌم ، ٌمول: وهو به رفٌك. ومن رحمته ورفمه به أباح له 

                                                             
 .ٖٗٗ/5(:ص12ٔٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .[ٖتعالى:}اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم{ ]المابدة : لوله (ٌمصد ٖ)
 .ٕٙ٘/5(:صٓٓٔٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .[1٘]سورة آل عمران : (1)
 .ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
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مٌتة وسابر ما ذكر معها فً هذه اآلٌة، فً حال خوفه على نفسه من أكل ما أباح له أكله من ال
 .(ٔ)َكلَب الجوع وُضّرِ الحاجة العارضة ببدنه"

أي: فمن احتاج إلى تناول شًء من هذه المحرمات التً ذكرها تعالى  لال ابن كثٌر:" 
لضرورة ألجؤته إلى ذلن، فله تناول ذلن، وهللا ؼفور رحٌم له ؛ ألنه تعالى ٌعلم حاجة عبده 
المضطر، وافتماره إلى ذلن، فٌتجاوز عنه وٌؽفر له. وفً المسند وصحٌح ابن حبَّان، عن ابن 

لفظ  ،«إن هللا ٌحب أن تإتى ُرْخصته كما ٌكره أن تإتى َمْعِصٌته»: عمر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ."(ٖ)«من لم ٌمبل ُرْخَصة هللا كان علٌه من اإلثم مثل جبال عرفة». وفً لفظ ألحمد:(ٕ)ابن حبان

 ."(ٖ)«عرفة
ولهذا لال الفمهاء: لد ٌكون تناول المٌتة واجًبا فً بعض األحٌان، وهو ما إذا خاؾ على 

ه التلؾ ولم ٌجد ؼٌرها، ولد ٌكون مندوبا، ولد ٌكون مباحا بحسب األحوال. واختلفوا: هل مهجت
َمك، أو له أن ٌشبع، أو ٌشبع وٌتزود ؟ على ألوال، كما هو ممرر  ٌتناول منها لدر ما ٌسد به الرَّ

ة، أو فً كتاب األحكام. وفٌما إذا وجد مٌتة وطعام الؽٌر، أو صًٌدا وهو محرم: هل ٌتناول المٌت
ذلن الصٌد وٌلزمه الجزاء، أو ذلن الطعام وٌضمن بدله ؟ على لولٌن، هما لوالن للشافعً، 
رحمه هللا. ولٌس من شرط جواز تناول المٌتة أن ٌمضً علٌه ثبلثة أٌام ال ٌجد طعاما، كما لد 

 .(ٗ)ٌتوهمه كثٌر من العوام  وؼٌرهم، بل متى اضطر إلى ذلن جاز له"
اضُطرَّ فلم ٌؤكل ولم ٌشرب، ثم مات دخل النار. وهذا ٌمتضً أن أكل لال مسروق: "من  

 .(٘)المٌتة للمضطر عزٌمة ال رخصة"
أبو والد اللٌثً: "للنا: ٌا رسول هللا، إنا بؤرض تصٌبنا فٌها مخمصة، فما ٌصلح لنا من لال 

 .(ٙ)المٌتة ؟ لال: إذا لم تصطبحوا، أو تؽتبموا، أو تحتفبوا بمبل فشؤنَكم بها"
الحسن: "أن رجبل سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: إلى متى ٌحلُّ لً الحرام ؟ لال فمال: إلى وعن 

 .(2)أن ٌرَوى أهلن من اللبن، أو تجًء ِمٌَرتُهم "
عروة بن الزبٌر، عمن حدثه: "أن رجبل من األعراب أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌستفتٌه فً الذي وعن 

علٌه، والذي أحل له، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: تحل لن الطٌبات، وتحُرم علٌن الخبابث، إال أن حّرم هللا 
تفتمر إلى طعام ال ٌحل لن، فتؤكل منه حتى تستؽنً عنه. فمال الرجل: وما فمري الذي ٌُِحّل لً 

جو نتاًجا، فتبلَّػ بلحوم ماشٌتن ؟ وما ؼناي الذي ٌؽنٌنً عن ذلن ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إذا كنت تر
إلى نِتاجن، أو كنت ترجو ؼنًى تطلبه، فتبلَّػ من ذلن شٌبًا، فؤطعم أهلن ما بدا لن حتى تستؽنً 
عنه. فمال األعرابً: ما ِؼناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إذا أروٌت أهلن َؼبُولًا من 

م هللا  .(1) علٌن من طعام،  وأّما مالُن فإنه مٌسور كله، لٌس فٌه حرام"اللٌل، فاجتنب ما حرَّ
ثٍْم{ ]المابدة:  ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ  لوالن:[، ٖوفً لوله تعالى:}َؼ

، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، والحسن، ولتادة(5)أحدهما: ؼٌر متعمد إِلثم، وهذا لول ابن عباس
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)والسدي

                                                             
 .2ٖ٘/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .( : "رجاله رجال الصحٌح"ٕٙٔ/ٖ( "موارد" ولال الهٌثمً فً المجمع )٘ٗ٘صحٌح ابن حبان برلم )(ٕ)
 .(1ٓٔ/ٕالمسند )(ٖ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .1ٖ٘/5(:صٕ٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 و  المٌرة  )بكسر المٌم( : هو جلب الطعام.. 5ٖ٘/5(:صٕٙٔٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٗ٘-ٓٗ٘/5(:ص5ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٙ٘/5(:ص5ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٙ٘/5(:صٕٕٔٔٔ(، و)ٕٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙ٘/5(:صٕٓٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙ٘/5(:صٖٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ٘/5(:صٕٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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المتجانؾ إلثم، هو: المتماٌل له، وأصله من:جنؾ الموم، إذا مالوا، و ،والثانً: ؼٌر مابل إلى إثم
 .(ٔ)وكل أعوج عند العرب أجنؾ. وهذا لول الطبري

 :(ٕ)لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: وهللا سبحانه وتعالى أباح لنا المٌتة بثبلثة شروط
 الضرورة. -ٔ

 .-أي طاباً لها  –أن ال ٌكون مبتؽٌاً  -ٕ
 متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة.أن ال ٌكون  -ٖ

وبناًء على هذا لٌس له أن ٌؤكل حتى ٌشبع إال إذا كان ٌؽلب على ظنه أنه ال ٌجد سواها 
عن لرب؛ وهذا هو الصحٌح؛ ولو لٌل: بؤنه فً هذه الحال ٌؤكل ما ٌسد رممه، وٌؤخذ شٌباً منها 

 جٌداً. لكان لوالً  -إن اضطر إلٌه أكل، وإال تركه  -ٌحمله معه 
 الفوائد:

 من فوابد اآلٌة: تحرٌم المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما أهل به لؽٌر هلل. -ٔ
 ومنها: أن التحرٌم والتحلٌل إلى هللا؛ لموله تعالى: } إنما حرم علٌكم {. -ٕ

هذه للعموم إال أنه « أل»ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم جمٌع المٌتات؛ لموله تعالى: } والمٌتة {؛ و -ٖ
؛ لؤلحادٌث الواردة فً ذلن؛ -ٌعنً مٌتة البحر، والجراد  -ٌستثنى من ذلن السمن، والجراد 

؛ وٌإٌده أن هللا سبحانه (ٗ)«إنما حرم أكلها»والمحرم هنا هو األكل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المٌتة: 
الى: } إنما حرم علٌكم [، ثم لال تع2٘وتعالى لال هنا: }كلوا من طٌبات ما رزلناكم{ ]البمرة: 

 المٌتة {؛ ألن السٌاق فً األكل؛ وٌدخل فً تحرٌم أكل المٌتة جمٌع أجزابها.
 ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم الدم المسفوح؛ لموله تعالى: } والدم {.-ٗ

ومنها: تحرٌم لحم الخنزٌر؛ لموله تعالى: } ولحم الخنزٌر {؛ وهو شامل لشحمه، وجمٌع -٘
المضاؾ للحٌوان ٌشمل جمٌع أجزابه؛ ال ٌختص به جزء دون جزء؛ اللهم إال أجزابه؛ ألن اللحم 

 ، فٌخرج منه ما خصص.«اللحم، واألمعاء»، أو «اللحم، والكبد»إذا لُرن بؽٌره، مثل أن ٌمال: 
 تحرٌم ما ذكر اسم ؼٌر هللا علٌه؛ لموله تعالى: } وما أهل به لؽٌر هللا {، وهو أنواع: :ومنها-ٙ

أن ٌهل بها لؽٌر هللا فمط، مثل أن ٌمول: باسم جبرٌل، أو دمحم، أو ؼٌرهما؛  النوع األول:
 .-ولو ذبحها هلل  -فالذبٌحة حرام بنص المرآن 

؛ فالذبٌحة حرام «باسم هللا واسم دمحم»النوع الثانً: أن ٌهل بها هلل، ولؽٌره، مثل أن ٌمول: 
 أٌضاً؛ ألنه اجتمع مبٌح، وحاظر؛ فؽلب جانب الحظر.

ع الثالث: أن ٌهل بها باسم هللا، وٌنوي به التمرب، والتعظٌم لؽٌره؛ فالذبٌحة حرام النو
 أٌضاً؛ ألنه شرن. 

 وهل ٌكون ذبح الذبٌحة للضٌؾ إهبلالً بها لؽٌر هللا؟ 
الجواب: إن لصد بها إكرام الضٌؾ فبل ٌدخل ببل شن، كما لو ذبح الذبٌحة ألوالده 

ه، وتعظٌمه تعظٌم عبادة فإنه شرن، كالمذبوح على النصب لٌؤكلوها، وإن لصد بذلن التمرب إلٌ
إذا لدم ربٌسهم أو كبٌرهم ٌذبحون  -والعٌاذ باهلل  -تماماً، فبل ٌحل أكلها؛ ولد كان بعض الناس 

؛ وهذا ٌكون لد ذبح على النصب؛ فبل -ال لٌؤكلها، ثم تترن للناس  -بٌن ٌدٌه المرابٌن تعظٌماً له 
 .-م هللا علٌه ولو ذكر اس -ٌحل أكله 

                                                             
 .ٖ٘٘/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)

؛ ومسلم 2ٕ٘٘: لحوم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم 1ٕ، كتاب الذبابح والصٌد، باب 2٘ٗأخرجه البخاري ص (ٗ)
 .5ٖٙٔ[ ٖٕ] 2ٓٓ٘: تحرٌم أكل لحم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم ٘والذبابح...، باب  ، كتاب الصٌدٕٗٓٔص
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أي لم ٌذكر علٌها اسم هللا، وال ؼٌره؛ فالذبٌحة حرام أٌضاً؛  -النوع الرابع: أن ال ٌهل ألحد 
[، ولمول النبً صلى هللا علٌه ٕٔٔلموله تعالى: }وال تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه{ ]األنعام: 

 .(ٔ)وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوا"
بسم هللا وهللا أكبر؛ »، مثل أن ٌمول: -ولو ذكر اسم هللا علٌه  -تحرٌم ما ذبح لؽٌر هللا  ومنها:-2

 ؛ ألنه أهل به لؽٌر هللا.«اللهم هذا للصنم الفبلنً
؛ هذه البهٌمة التً -وإن كانت نجاسته معنوٌة  -ومنها: أن الشرن لد ٌإثر الخبَث فً األعٌان -1

رمة؛ والتً ذكر اسم هللا علٌها طٌبة حبلل؛ تؤمل خطر الشرن، أَهل لؽٌر هللا بها نجسة خبٌثة مح
وأنه ٌتعدى من المعانً إلى المحسوسات؛ وهو جدٌر بؤن ٌكون كذلن؛ لهذا لال هللا عز 

[ مع أن بدن 1ٕوجل:}إنما المشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: 
نوي، وفساد عمٌدته وطوٌته صار مإثراً حتى فً المشرن لٌس بنجس؛ لكن لموة خبثه المع

 األمور المحسوسة.
 ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلخبلص هلل.-5

ٌَْر ُمتََجانٍِؾ ومنها: أن الضرورة تبٌح المحظور؛ لموله تعالى: -ٓٔ }َفَمِن اْضطُرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ثٍْم فَإِنَّ َّللاَّ  تبٌح المحرم بشرطٌن: ؛ ولكن هذه الضرورةإِلِ

 الشرط األول: صدق الضرورة بحٌث ال ٌندفع الضرر إال بتناول المحرم.
 الشرط الثانً: زوال الضرورة به حٌث ٌندفع الضرر.

فإن كان ٌمكن دفع الضرورة بؽٌره لم ٌكن حبلالً، كما لو كان عنده مٌتة ومذكاة، فإن 
مذكاة؛ ولو كان عطشان، وعنده كؤس من خمر المٌتة ال تحل حٌنبذ؛ ألن الضرورة تزول بؤكل ال

لم ٌحل له شربها؛ ألن ضرورته ال تزول بذلن؛ إذا ال ٌزٌده شرب الخمر إال عطشاً؛ ولهذا لو 
 ؼص بلممة، ولٌس عنده ما ٌدفعها به إال كؤس خمر كان شربها لدفع اللممة حبلالً.

َم للعبد لدفع ومن فوابد اآلٌة: إثبات رحمة هللا عز وجل؛ ألن من رحمة هللا-ٔٔ  أن أباح المَحرَّ
 ضرورته.

 ومنها: أن األعٌان الخبٌثة تنملب طٌبة حٌن ٌحكم الشرع بإباحتها على أحد االحتمالٌن؛ فإن-ٕٔ
 حل المٌتة للمضطر ٌحتمل حالٌن:

األولى: أن نمول: إن هللا على كل شًء لدٌر؛ فالذي جعلها خبٌثة بالموت بعد أن كانت 
ادر على أن ٌجعلها عند الضرورة إلٌها طٌبة، مثل ما كانت الحمٌر طٌبة طٌبة حال الحٌاة ل

تإكل حال حلها، ثم أصبحت بعد تحرٌمها خبٌثة ال تإكل؛ فاهلل سبحانه وتعالى هو خالك األشٌاء، 
 وخالك صفاتها، ومؽٌرها كٌؾ ٌشاء؛ فهو لادر على أن ٌجعلها إذا اضطر عبده إلٌها طٌبة.

ا زالت على كونها خبٌثة؛ لكنه عند الضرورة إلٌها ٌباح هذا الخبٌث الحال الثانٌة: أنها م
للضرورة؛ وتكون الضرورة والٌة من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتولع 

 تكون الضرورة والٌة منه.
والحاالن بٌنهما فرق؛ ألنه على الحال األولى انملبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 

؛ وهذه الحال ألرب؛ -وهو الضرورة  -هً على رجسٌتها لكن هنان ما ٌمً مضرتها الثانٌة 
ألنه لو كان عند الضرورة ٌزول خبثها لكانت طٌبة تحل للمضطر، وؼٌره؛ وٌإٌده الحس: فإن 
النفس كلما كانت أشد طلباً للشًء كان هضمه سرٌعاً، بحٌث ال ٌتضرر به الجسم؛ وانظر إلى 

؛ -مع ما ٌحصل فٌه من الضرر  -على طعام ٌتؤخر هضم األول، والثانً  نفسن إذا أكلت طعاماً 
بسرعة؛ وٌشهد لهذا ما ٌروى عن صهٌب الرومً  لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جابع فإنه ٌنهضم

اد صهٌب أنه كان فً عٌنٌه رمد؛ فجًء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتمر وهو حاضر؛ فؤكل منه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤر
ـ ألن المعروؾ أن التمر ٌزٌد فً وجع « تؤكل تمراً وبن رمد»أن ٌؤكل منه، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                             
: من عدل عشرة من الؽنم بجزور فً المسم، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب الشركة، باب 52ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إال السن والظفر ٗ، كتاب األضاحً، باب 5ٕٓٔ، وأخرجه مسلم ص2ٕٓ٘
 .5ٙ1ٔ[ ٕٓ] 5ٕٓ٘وسابل العظام، حدٌث رلم 
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،أي: إذا كانت الٌمنى هً المرٌضة بالرمد (ٔ)«إنً أمَضػ من ناحٌة أخرى»فمال:  -العٌن 
: -رحمه هللا  -أكله؛ لال ابن المٌم  أمضؽه على الجانب األٌسر؛ فضحن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومكنه من

؛ ألن لوة طلب نفسه له ٌزول -مع أن العادة أن هذا ضرر  -إن الحكمة فً أن الرسول مكنه »
 .(ٔ)«مع الجسم، وٌذهب ضرره بها الضرر: ٌنهضم سرٌعاً، وٌتفاعل

اْضطُرَّ فًِ }فََمِن ومن فوابد اآلٌة: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لموله تعالى: -ٖٔ
ثٍْم { ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ  ؛ فعُلم منها أن من كان ؼٌر مضطر فعلٌه إثم.َمْخَمَصٍة َؼ

، وما تضمناه «الرحٌم»و « الؽفور»ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما -ٗٔ
 من صفة.

تعالى المتعدٌة ٌستفاد ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه و-٘ٔ
الذي  -منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، واألثر 

؛ ألنه -وهو الحكم  -؛ والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة ثبوت األثر -هو الحكم المترتب علٌه 
ورحمه بحلها؛ فٌكون فً هذا دلٌل  لكونه: ؼفوراً رحٌماً، ؼفر لمن تناول هذه المٌتة لضرورته،

؛ «الصفة»الذي هو المسمى؛ و« الذات»واضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل على 
 .-رحمهم هللا  -، كما لال بذلن أهل العلم «الحكم»و

 
 المرآن

ا }ٌَْسؤَلُونََن َماذَا أُِحل  لَُهْم لُْل أُِحل  لَكُُم الط ٌِّبَاُت َوَما َعل ْمتُْم ِمَن  اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبٌَِن تُعَلُِّمونَُهن  ِمم 
 َ َ إِن  ّللا  ٌِْه َوات مُوا ّللا  ِ َعلَ ٌْكُْم َواْذكُُروا اْسَم ّللا  ا أَْمَسْكَن َعلَ ُ فَكُلُوا ِمم  َسِرٌُع اْلِحَسا ٌِ  َعل َمكُُم ّللا 

 [ٗ({ ]المائدة: ٗ)
 التفسٌر:

بتموه : ماذا أُ -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن  ِحلَّ لهم أَْكلُه؟ لل لهم: أُِحلَّ لكم الطٌبات وصٌُد ما َدرَّ
من ذوات المخالب واألنٌاب من الكبلب والفهود والصمور ونحوها مما ٌُعَلَّم، تعلمونهن طلب 
الصٌد لكم، مما علمكم هللا، فكلوا مما أمسكن لكم، واذكروا اسم هللا عند إرسالها للصٌد، وخافوا 

 ركم به وفٌما نهاكم عنه. إن هللا سرٌع الحساب.هللا فٌما أم
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  

أنه لما أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بمتل الكبلب، لالوا: ٌا رسول هللا، فماذا ٌحل لنا من هذه األمة؟  أحدهما:
بن كعب ، ودمحم (ٖ)، وعكرمة(ٕ)فنزلت:"ٌسؤلونن ماذا أحل لهم"، اآلٌة. وهذا لول أبً رافع

 .(ٗ)المرظً
ٌستؤذن علٌه، فؤذن له فمال: لد أذنَّا لن ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص-لال أبو رافع:" جاء جبرٌل إلى النبً   

رسول هللا! لال: أجل، ولكنا ال ندخل بٌتًا فٌه كلب! لال أبو رافع: فؤمرنً أن ألتل كل كلب 
علٌها، فتركته رحمة لها، ثم جبت إلى  بالمدٌنة، فمتلت حتى انتهٌت إلى امرأة عندها كلب ٌنبح

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبرته، فؤمرنً فرجعت إلى الكلب فمتلته. فجاإوا فمالوا: ٌا رسول هللا، ما ٌحل 
لنا من هذه األمة التً أمرت بمتلها؟ لال: فسكت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا:}ٌسؤلونن ماذا أِحل لهم 

 .]ضعٌؾ[.(٘)لكم الطٌبات وما علَّمتم من الجوارح مكلبٌن{" لل أحل

                                                             
، ولال األلبانً فً صحٌح ابن ٖٖٗٗ: الحمٌة، حدٌث رلم ٖ، كتاب الطب، باب 1ٕٗٙأخرجه ابن ماجة ص (ٔ)

 : "حسن".22ٕٙ، حدٌث رلم ٖٖ٘/ٕماجة 
 .1ٕ٘/ٕنمبل عن تفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٔ)
 .٘ٗ٘/5(:ٖٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٙٗ٘/5(:صٖ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٙٗ٘/5(:صٖٙٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
إسناد هذا الخبر ضعٌؾ، فٌه موسى بن عبٌدة الربذي، ضعٌؾ، لال ، ٘ٗ٘/5(:ٖٗٔٔٔأخرجه الطبري) (٘)

، ولال: "رواه ٖٗ، ٕٗ: ٗذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد  .أحمد: "منكر الحدٌث، ال تحل الرواٌة عنه"
 لطبرانً فً الكبٌر، وفٌه موسى بن عبٌدة الربذي، وهو ضعٌؾ".ا
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أخرج الطبري عن عامر: "أن عدي بن حاتم الطابً لال: أتى رجل رسول هللا صلى والثانً: 
هللا علٌه وسلم ٌسؤله عن صٌد الكبلب، فلم ٌدر ما ٌمول له، حتى نزلت هذه اآلٌة: }تعلمونهن مما 

 .]ضعٌؾ[.(ٔ)علمكم هللا "
لال سعٌد بن جبٌر: "نزلت هذه اآلٌة فً عدي بن حاتم وزٌد بن سٌاق نفسه وفً ال

"زٌد الخٌر"، وذلن أنهما جاءا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المهلهل الطابٌٌن وهو زٌد الخٌل الذي سماه رسول هللا 
وإن كبلب آل ذرٌح  فماال: ٌا رسول هللا إنا لوم نصٌد بالكبلب والبزاة، -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى رسول هللا 

وآل أبً جوٌرٌة تؤخذ البمر والحمر والظباء والضب، فمنه ما ٌدرن ذكاته ومنه ما ٌمتل فبل 
ٌدرن ذكاته ولد حرم هللا المٌتة فماذا ٌحل لنا منها؟ فنزلت: }ٌسؤلونن ماذا أحل لهم لل أحل لكم 

م من الجوارح، وهً الطٌبات{ ٌعنً الذبابح }وما علمتم من الجوارح{ ٌعنً: وصٌد ما علمت
 .]ضعٌؾ ومنمطع[(ٕ)الكواسب من الكبلب وسباع الطٌر"

: -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن  [، أي:"ٗ}ٌَْسؤَلُونََن َماذَا أُِحلَّ لَُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:  
 .(ٖ)ماذا أُِحلَّ لهم أَْكلُه؟"

ٌسؤلن، ٌا دمحم، أصحابن: ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل  لال الطبري:أي:"  
 .(ٗ)؟"

معناه: ماذا أحل لهم من المطاعم، كؤنهم حٌن تبل علٌهم ما حرم علٌهم  لال الزمخشري:"  
 .(٘)من خبٌثات المآكل سؤلوا عما أحل لهم منها"

من الخبابث الضارة لمتناولها، لما ذكر تعالى ما حرمه فً اآلٌة المتمدمة  لال ابن كثٌر:"  
َل  إما فً بََدنِه، أو فً دٌنه، أو فٌهما، واستثنى ما استثناه فً حالة الضرورة، كما لال: } َولَْد فَصَّ

ٌِْه { ] األنعام:  ٌْكُْم إِال َما اْضطُِرْرتُْم إِلَ َم َعلَ ْم [ لال بعدها: } ٌَْسؤَلُونََن َماذَا أُِحلَّ لَهُ  5ٔٔلَكُْم َما َحرَّ
ٌِّبَاُت { كما لال فً سورة األعراؾ فً صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: أنه } ٌُِحلُّ لَُهُم الطٌََِّّباتِ   لُْل أُِحلَّ لَكُُم الطَّ

ٌِْهُم اْلَخبَابَِث { ] اآلٌة:  ُم َعلَ  .(ٙ)[" 2َ٘ٔوٌَُحّرِ
 .(2)لل لهم: أُِحلَّ لكم الطٌبات" [، أي:"ٗ}لُْل أُِحلَّ لَكُُم الطٌََِّّباُت{ ]المابدة: لوله تعالى:  
فمل لهم: أِحل لكم منها  الطٌبات ، وهً الحبلل الذي أذن لكم ربكم  لال الطبري:اي:"  

 .(1)فً أكله من الذبابح"
الطٌبات، أى: ما لٌس بخبٌث منها، وهو كل ما لم ٌؤت تحرٌمه فً  لال الزمخشري:"  

 .(5)كتاب أو سنة أو لٌاس مجتهد"
 .(ٓٔ)بن جبٌر:" ٌعنً: الذبابح الحبلل الطٌبة لهم"لال سعٌد   

                                                                                                                                                                               

، مختصًرا من طرٌك معلى بن منصور، عن ٖٔٔ/ ٕ، والحاكم فً المستدرن ٖٕ٘/ 5ورواه البٌهمً فً السنن 
ابن أبً زابدة، عن دمحم بن إسحك، عن أبان بن صالح، وهو أصح من إسناد أبً جعفر وابن أبً حاتم. ولال 

 ا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه، ووافمه الذهبً.الحاكم: "هذ
، ومسند ٖٗ، ٕٗ: ٗولد روي حدٌث أبً رافع، بؽٌر هذا اللفظ، من طرق. انظر الهٌثمً فً مجمع الزوابد 

  .ٓٔ-1/ ٙ(:ص 5ٖٔأحمد)
 .ٖ٘٘/5(:1٘ٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
( عن سعٌد به، وإسناده ضعٌؾ ٘ٔ/ٕكثٌر: أسنده ابن أبً حاتم )تفسٌر ابن ، 5ٕٔاسباب النزول للواحدي: (ٕ)

 .51ٔ/2(:ص 1ٕٖومنمطع ،انظر: تهذٌب التهذٌب)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .ٙٓٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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فـ}الطٌبات{، ما أحل لهم من كل شًء أن ٌصٌبوه، وهو الحبلل لال مماتل بن حٌان:"  
 .(ٔ)من الرزق. ولد سبل الزهري عن شرب البول للتداوي فمال: لٌس هو من الطٌبات"

س. فمال: لٌس هو من ولال ابن َوْهٍب: "سبل مالن عن بٌع الطٌن الذي ٌؤكله النا  
 .(ٕ)الطٌبات"

ِبٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:   بتموه من  [، أي:"ٗ}َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّ وصٌُد ما َدرَّ
 .(ٖ)ذوات المخالب واألنٌاب من الكبلب والفهود والصمور ونحوها مما ٌُعَلَّم"

وأحل لكم أًٌضا مع ذلن، صٌُد ما علّمتم من  الجوارح ، وهن  لال الطبري:أي:"  
 .(ٗ)الَكواسب من سباع البهابم"

سمٌت  جوارح، لجرحها ألربابها، وكسبها إٌّاهم ألواتَهم من الصٌد. ٌمال «: الطٌر»و  
ال منه: جرح فبلن ألهله خًٌرا ، إذا أكسبهم خًٌرا، و  فبلن جاِرَحة أهله ، ٌعنً بذلن: كاسبهم، و

 :(٘)جارحة لفبلنة ، إذا لم ٌكن لها كاسب، ومنه لول أعشى بنً ثعلبة
 ذاَت َحّدٍ ُمْنِضجٍ ِمٌَسُمَها                 تُْذِكَر الَجاِرَح َما َكاَن اْجتََرحْ 

 .(ٙ)ٌعنً: اكتسب
}َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرحِ ُمَكلِّبٌَِن { :واختلؾ فً  الجوارح  التً عنى هللا تعالى بموله  

 ثبلثة ألاوٌل:[، على ٗ]المابدة: 
أحدها: ٌعنً من الكبلب دون ؼٌرها من السباع، وأنه ال ٌحل إال صٌد الكبلب وحدها، وهذا 

 .(5)، والسدي(1)، والضحان(2)لول ابن عمر
ومعناه ُمْضِرٌن على الصٌد كما والثانً: أن التكلٌب من صفات الجوارح من كلب وؼٌره، 

، (ٕٔ)، وعبٌد بن عمٌر(ٔٔ)، وعلً بن الحسٌن(ٓٔ)تَْضِري الكبلب، وهو لول ابن عباس
 .(ٙٔ)، وطاوس(٘ٔ)، و خٌثمة بن عبد الرحمن(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)والحسن

 .(2ٔ)والثالث: أن معنى التكلٌب من صفات الجارح: التعلٌم
من الطٌر والسباع فمن الجوارح، وأّن صٌد  انه ٌشمل "كل ما صاد -وهللا اعلم-والراجح  

جمٌع ذلن حبلل إذا صاَد بعد التعلٌم ، ألن هللا جل ثناإه عم بموله: وما علمتم من الجوارح 
مكلبٌن ، كلَّ جارحة، ولم ٌخصص منها شٌبًا. فكل  جارحة ، كانت بالصفة التً وصؾ هللا من 

 .(1ٔ)كل طابر وسبع، فحبلل أكل صٌدها"

                                                             
 .ٕٖ/ٖوتفسٌر ابن كثٌر:(، 1ٔ2ٕسنن أبً داود برلم )(ٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .، وهً من لصٌدة له طوٌلة ، مجد فٌها إٌاس بن لبٌصة الطابً ، ملن الحٌرة ٗٙٔ( دٌوانه : (٘)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ٘/5(:ص٘٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٗ٘/5(:صٖ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٗ٘/5(:صٗ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٗ٘/5(:صٔ٘ٔٔٔ، و)1ٗ٘/5(:ص5ٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٗ٘/5(:ص2ٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٗ٘/5(:صٕ٘ٔٔٔطبري)انظر: تفسٌر ال (ٕٔ)
 .ٙٗ٘/5(:ص1ٖٔٔٔ(، و)2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٗ٘/5(:صٗٗٔٔٔ)-(5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٗ٘/5(:صٙٗٔٔٔ(، و)٘ٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٗ٘/5(:صٓ٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٓ٘٘-5ٗ٘/5تفسٌر الطبري: (1ٔ)
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والمحكً عن الجمهور أن صٌد الطٌور كصٌد الكبلب؛ ألنها تَْكلَُب  ثٌر:"لال ابن ك  
 .(ٔ)الصٌد بمخالبها كما تكلبه الكبلب، فبل فرق. وهذا مذهب األبمة األربعة وؼٌرهم"

عدي بن حاتم لال: "سؤلت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صٌد البازي، فمال: ما أمسن علٌن لال   
 .(ٕ)فَكُل"

واستثنى اإلمام أحمد صٌد الكلب األسود ؛ ألنه عنده مما ٌجب لتله وال ٌحل التناإه ؛ لما   
ثبت فً صحٌح مسلم عن أبً ذر؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌَْمَطع الصبلةَ الحماُر والمرأةُ والكلُب 

شٌطان" وفً الحدٌث  األسوُد" فملت: ما بال الكلب األسود من األحمر؟ فمال: "الكلب األسود
اآلخر: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر بمتل الكبلب، ثم لال: "ما بالهم وبال الكبلب، التلوا منها كل أسود 

بَِهٌم"
(ٖ()ٗ) . 

 .(٘)، بالتخفٌؾ«مكلبٌن»ولرئ:  
ُ{ ]المابدة: لوله تعالى:   ا َعلََّمكُُم َّللاَّ تعلمونهن طلب الصٌد لكم،  [، أي:"ٗ}تُعَلُِّمونَُهنَّ ِممَّ

 .(ٙ)مما علمكم هللا"
 .(2)ٌمول: تعلمونهن من الطَّلب كما علمكم هللا" لال السدي:"  

بون الجوارح فتعلمونهن طلب الصٌد لكم  مما علمكم هللا ، ٌعنً  لال الطبري: أي:"   تإّدِ
 .(1)بذلن: من التؤدٌب الذي أدَّبكم هللا، والعلم الذي علمكم"

أى: تعلمونهن من طلب الصٌد لكم مما علمكم هللا من التؤدٌب الذي  اوردي:"لال الم  
أدبكم وصفات التعلٌم التً بٌَّن حكمها لكم، فؤما صفة التعلٌم، فهو أن ٌُشلَى إذا أُشلً، وٌجٌب إذا 

 .(5)دعً وٌمسن إذا أخذ"
ذ الصٌد أمسكه وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشبله استشلى، وإذا أخ لال ابن كثٌر:"  

 .(ٓٔ)على صاحبه حتى ٌجًء إلٌه وال ٌمسكه لنفسه"

ً فى صحة التعلٌم أم ال ؟ على ثبلثة ألاوٌل:   وهل ٌكون إمساكه عن األكل شرطا
 .(ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)أحدها: أنه شرط فً كل الجوارح، فإن أكلت لم تإكل، وهذا لول ابن عباس

، وسعد بن (ٖٔ)وإن أكلت، وهذا لول ابن عمروالثانً: أنه لٌس بشرط فى كل الجوارح وٌإكل 
 .(ٙٔ)، وسلمان(٘ٔ)، وأبً هرٌرة(ٗٔ)أبً ولاص

والثالث: أنه شرط فً جوارح البهابم فبل ٌإكل ما أكلت، ولٌس بشرط فً جوارح الطٌر، فٌإكل 
 .(ٕ)، وحماد(ٔ)، والسدي(1ٔ)، وإبراهٌم النخعً(2ٔ)وإن أكلت، وهذا لول الشعبً

                                                             
 .ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓ٘٘/5(:صٙ٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
( وسنن ابن ماجة برلم 22ٔ/ٔ( وسنن النسابً )2ٗ( وسنن أبً داود برلم )2ٖ٘ٔ( صحٌح مسلم برلم )(ٖ)
(ٖٙ٘). 
 .ٖٖ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (٘)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘٘/5(:ص2٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘٘/5تفسٌر الطبري: (1)
 .٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/5(:ص2ٙٔٔٔ)-(ٓٙٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗ٘٘/5(:ص5٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙ٘/5(:صٕٙٓٔٔ)-(ٕٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/5(:ص52ٔٔٔ)-(5٘ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٙ٘/5(:صٕٓٓٔٔ)-(51ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/5(:ص5ٗٔٔٔ)-(12ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1٘٘-2٘٘/5(:ص21ٔٔٔ(، و)2ٙٔٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1٘٘-2٘٘/5(:ص1ٓٔٔٔو)(، 25ٔٔٔ(، و)22ٔٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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أن  التعلٌم  الذي ذكره هللا فً هذه اآلٌة للجوارح، إنما هو أن " -وهللا أعلم–والظاهر  
ٌعلِّم الرجل جارَحه االستشبلء إذا أُشلً على الصٌد  وطلبه إٌاه إذا أؼرى، أو إمساكه علٌه، إذا 
أخذه من ؼٌر أن ٌؤكل منه شٌبًا، وأال ٌفّر منه إذا أراده، وأن ٌجٌبه إذا دعاه. فذلن، هو تعلٌم 

، طٌرها وبهابمها. فإن أكل من الصٌد جارحةُ صابد فجارحه حٌنبذ ؼٌر معلَّم،  جمٌع الجوارح
فإن أدرن صٌده صاحبُه حًٌّا فذّكاه، حلَّ له أكله. وإن أدركه مٌتًا، لم ٌحلَّ له أكله، ألنه مما أكله 

لتظاهر األخبار  السَّبُع الذي حرمه هللا تعالى بموله: }َوَما أََكَل السَّبُُع{، ولم ٌدرن ذكاته، ]وذلن[
إذا أرسلَت كلبن »عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ...عن عدي بن حاتم: أنه سؤل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الصٌد فمال: 

فاذكر اسم هللا علٌه، فإن أدركته ولد لتل وأكل منه فبل تؤكل منه شٌبًا، فإنما أمسَن على 
 .(ٗ)"(ٖ)«نفسه

ٌْكُْم{ ]المابدة: }فَكُلُوا لوله تعالى:   ا أَْمَسْكَن َعلَ فكلوا مما أمسكن لكم من  [، أي:"ِٗممَّ
 .(٘)الصٌد"

فكلوا مما أمسكن علٌكم ، فكلوا، أٌها الناس، مما أمسكت علٌكم  لال الطبري:أي:"  
 .(ٙ)جوارحكم"

فمتى كان  الجارحة معلما وأمسن على صاحبه، وكان لد ذكر اسم هللا  لال ابن كثٌر:"  
 .(2)عند إرساله حل الصٌد، وإن لتله باإلجماع"

ٌْكُْم{ ]المابدة: واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:   ا أَْمَسْكَن َعلَ [، علة ٗ}فَكُلُوا ِممَّ
 :(1)لولٌن

حبلل أكل كّلِ ما أمسكت علٌنا الكبلب ذلن على الظاهر والعموم كما عممه هللا، أحدهما: 
والجوارح المعلَّمة من الصٌد الحبلل أكله، أكل منه الجارح والكبلب أو لم ٌؤكل منه، أدركْت 

ً أو لم تدَرن ذكاته حتى لتلته الجوارح بجرحها إٌاه أو بؽٌر َجْرح.  ذكاته فذُّكِ

أن تعلَّم االستشبلء على  وهذا لول الذٌن لالوا: تعلٌم الجوارح الذي ٌحّل به صٌدها  
الصٌد، وطلبه إذا أْشلٌت علٌه، وأخذه، وترن الهرب من صاحبها، دون ترن األكل من صٌدها 

 إذا صادته
والثانً: ذلن على الخصوص دون العموم. لالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن علٌكم من الصٌد 

بعًضا، فالذي أمسكت منه ؼٌر جمٌعه دون بعضه. لالوا: فإن أكلت الجوارح منه بعًضا وأمسكت 
جابز أكلُه ولد أكلت بعضه، ألنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلن الصٌد بعد الذي أكلت منه، 
على أنفسها ال علٌنا، وهللا تعالى ذكره إنما أباح لنا كَل ما أمسكته جوارحنا المعلمة علٌنا بموله: 

 فكلوا مما أمسكن علٌكم ، دون ما أمسكته على أنفسها. 
وهذا لول من لال: تعلٌم الجوارح الذي ٌحلُّ به صٌدها: أن تَستشلى للصٌد إذا أشلٌت،   

  فتطلبه وتؤخذه، فتمسكه على صاحبها فبل تؤكل منه شٌبًا، وال تفر من صاحبها . 
ٌِْه{ ]المابدة: لوله تعالى:   ِ َعلَ واذكروا اسم هللا عند إرسالها  [، أي:"ٗ}َواْذكُُروا اْسَم َّللاَّ

 .(5)للصٌد"
 .(ٓٔ)ٌمول: إذا أرسلت جوارحن فمل: بسم هللا ، وإن نسٌت فبل َحَرج" لال ابن عباس:"  

                                                                                                                                                                               
 .1ٙ٘/5(:صٕٗٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1٘٘/5(:ص1ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٗٙ٘/5(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٙ٘/5تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٙٙ٘/5تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٙ٘-ٙٙ٘/5انظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٔ٘/5(:ص1ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 .(ٔ): إذا أرسلته فَسّمِ علٌه حٌن ترسله على الصٌد"لال السدي:"  
 .(ٕ)لٌل: المراد بالتسمٌة هنا التسمٌة عند األكل، وهو األظهر" لال المرطبً:"

ولال بعض الناس: المراد بهذه اآلٌة األمر بالتسمٌة عند األكل كما ثبت  لال ابن كثٌر:"  
َسّم هللا، وكُل بٌمٌنن، وكل »فً الصحٌح: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َعلَّم َربٌِبه عمر بن أبً سلمة فمال: 

 -ننا ، وفً صحٌح البخاري: عن عابشة أنهم لالوا: ٌا رسول هللا، إن لوما ٌؤتو(ٖ)«مما ٌلٌن
َسّموا هللا أنتم »بلُْحماٍن ال ندري أذكر اسم هللا علٌها أم ال ؟ فمال:  -حدٌث عهدهم بكفر 

 .(٘)"(ٗ)«وكلوا
؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؤكل الطعام فً ستة نفر من  -رضً هللا عنها-عن عابشةو  

أما إنه لو كان ذكر اسم هللا لكفاكم، فإذا »: أصحابه، فجاء أعرابً فؤكله بلممتٌن، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٙ)«أكل أحدكم فلٌذكر اسم هللا، فإن نسً أن ٌذكر اسم هللا أوله فلٌمل: باسم هللا أوله وآخره

وفً رواٌة اخرى عن عابشة: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؤكل طعاما فً ستة من أصحابه،   
أما إنه لو ذكر اسم هللا لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فلٌذكر »ه بلممتٌن، فمال: فجاء أعرابً جابع فؤكل

 .(2)«"اسم هللا، فإن نسً اسم هللا فً أوله فلٌمل: باسم هللا أوله وآخره
َ{ ]المابدة: لوله تعالى:   وخافوا هللا فٌما أمركم به وفٌما نهاكم  [، أي:"ٗ}َواتَّمُوا َّللاَّ

 .(1)عنه"
واتموا هللا، أٌها الناس، فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه، فاحذروه فً  الطبري:أي:"لال   

ذلن أن تمدموا على خبلفه، وأن تؤكلوا من صٌد الجوارح ؼٌر المعلَّمة، أو مما لم تمسن علٌكم 
 من صٌدها وأمسكته على أنفسها، أو تطعَُموا ما لم ٌسمَّ هللا علٌه من الصٌد والذبابح مما صاَده
م ذلن علٌكم  د هللا من خلمه، أو ذبحوه، فإن هللا لد حرَّ أهل األوثان وعبدة األصنام ومن لم ٌوّحِ

 .(5)فاجتنبوه"

أمر بالتموى على الجملة، واإلشارة المرٌبة هً ما تضمنته هذه اآلٌات  لال المرطبً:"  
 .(ٓٔ)من األوامر"

َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]الملوله تعالى:   .(ٔٔ)سرٌع المجازاة للعباد" [، أي:"فإن هللاٗابدة: }إِنَّ َّللاَّ
  

فهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلن ومن ؼٌره. فمال: اعلموا أن  لال الطبري:"   ثم خوَّ
هللا سرٌٌع حسابه لمن حاسبه على نِعَمه علٌه منكم وشكِر الشاكر منكم ربَّه على ما أنعم به علٌه 

ه حافظ لجمٌع ذلن فٌكم، فٌحٌط به، ال ٌخفى علٌه منه شًء، بطاعته إٌاه فٌما أمر ونهى، ألن
ًَ بمعصٌته، ولد بٌَّن لكم جزاء الفرٌمٌن"  .(ٕٔ)فٌجازي المطٌَع منكم بطاعته، والعاص

حذر من إتٌان الحساب فً ٌوم المٌامة، وأن ذلن أمر لد دنا والترب،  لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)فمال: }واتموا هللا إن هللا سرٌع الحساب{"

                                                             
 .2ٔ٘/5(:ص5ٕٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٗ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .(ٕٕٕٓ( وصحٌح مسلم برلم )2ٖٙ٘صحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .(2ٓ٘٘صحٌح البخاري برلم )(٘)
 .(ٕٖٗٙبرلم )( وسنن ابن ماجه ٖٗٔ/ٙالمسند )(ٙ)
( وسنن النسابً 1٘1ٔ( وسنن الترمذي برلم )2ٙ2ٖ( وسنن أبً داود برلم )ٕٙٗ/ٙ( ، )ٕ٘ٙ/ٙالمسند )(2)

 .(ٕٔٔٓٔالكبرى برلم )
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕ٘/5تفسٌر الطبري: (5)
 .2٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/5تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٕٔلسعدي:تفسٌر ا (ٖٔ)
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وسرعة الحساب هً من حٌث كونه تعالى لد أحاط بكل شً علما  لال المرطبً:"  
وأحصى كل شً عددا، فبل ٌحتاج إلى محاولة عد وال عمد كما ٌفعله الحساب، ولهذا لال:}وكفى 

[، فهو سبحانه ٌحاسب الخبلبك دفعة واحدة. وٌحتمل أن ٌكون وعٌدا 2ٗبنا حاسبٌن{ ]األنبٌاء: 
ه لال: إن حساب هللا لكم سرٌع إتٌانه، إذ ٌوم المٌامة لرٌب، وٌحتمل أن ٌرٌد بٌوم المٌامة كؤن

 .(ٔ)بالحساب المجازاة، فكؤنه توعد فً الدنٌا بمجازاة سرٌعة لرٌبة إن لم ٌتموا هللا"
 الفوائد:

 مشروعٌة سإال من ال ٌعلم عما ٌنبؽً له أن ٌعلمه. -ٔ
الجارح معلماً وأن ٌذكر اسم هللا تعالى عند حلٌة الصٌد إن توفرت شروطه، وهً: أن ٌكون  -ٕ

بشرط ذكر اسم  ٔإرساله وأن ال ٌؤكل منه الجارح، وٌجوز أكل ما صٌد برصاص أو بآلة حادة
 هللا عند رمٌه ولو وجد مٌتاً فلم ٌذن.

 لال السعدي: " دلت هذه اآلٌة على أمور:-ٖ
بلل، وأباح لهم ما لم ٌذكوه مما أحدها: لطؾ هللا بعباده ورحمته لهم، حٌث وسع علٌهم طرق الح

صادته الجوارح، والمراد بالجوارح: الكبلب، والفهود، والصمر، ونحو ذلن، مما ٌصٌد بنابه أو 
 بمخلبه.

الثانً: أنه ٌشترط أن تكون معلمة، بما ٌعد فً العرؾ تعلٌما، بؤن ٌسترسل إذا أرسل، وٌنزجر 
نهن مما علمكم هللا فكلوا مما أمسكن علٌكم{ أي: إذا زجر، وإذا أمسن لم ٌؤكل، ولهذا لال: }تعلمو

 أمسكن من الصٌد ألجلكم.
 وما أكل منه الجارح فإنه ال ٌعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن ٌكون أمسكه على نفسه.

الثالث: اشتراط أن ٌجرحه الكلب أو الطٌر ونحوهما، لموله: }من الجوارح{ مع ما تمدم من 
خنمه الكلب أو ؼٌره، أو لتله بثمله لم ٌبح ]هذا بناء على أن الجوارح البلتً تحرٌم المنخنمة. فلو 

ٌجرحن الصٌد بؤنٌابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصبلت 
 ( .ٔ[ )-وهللا أعلم -للصٌد والمدركات لها فبل ٌكون فٌها على هذا داللة 

ورد فً الحدٌث الصحٌح، مع أن التناء الكلب محرم، ألن  الرابع: جواز التناء كلب الصٌد، كما
 من الزم إباحة صٌده وتعلٌمه جواز التنابه.

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصٌد، ألن هللا أباحه ولم ٌذكر له ؼسبل فدل على 
 طهارته.

ل بالتعلٌم ال ٌباح صٌده، والجاه -بسبب العلم-السادس: فٌه فضٌلة العلم، وأن الجارح المعلم 
 ٌباح صٌده.

السابع: أن االشتؽال بتعلٌم الكلب أو الطٌر أو نحوهما، لٌس مذموما، ولٌس من العبث والباطل. 
 بل هو أمر ممصود، ألنه وسٌلة لحل صٌده واالنتفاع به.

 الثامن: فٌه حجة لمن أباح بٌع كلب الصٌد، لال: ألنه لد ال ٌحصل له إال بذلن.
التسمٌة عند إرسال الجارح، وأنه إن لم ٌسم هللا متعمدا، لم ٌبح ما لتل  التاسع: فٌه اشتراط

 الجارح.
العاشر: أنه ٌجوز أكل ما صاده الجارح، سواء لتله الجارح أم ال. وأنه إن أدركه صاحبه، وفٌه 

 .(ٕ)حٌاة مستمرة فإنه ال ٌباح إال بها
 

 المرآن
ُم ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَا ٌَ ِحلٌّ لَكُْم َوَطعَاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن }اْلٌَْوَم أُِحل  لَكُُم الط ٌِّبَاُت َوَطعَا

ٌْتُُموهُن  أُُجوَرهُن  ُمْحِصنِ  َر اْلُمْإِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن ال ِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَا ٌَ ِمْن لَْبِلكُْم إِذَا آتَ ٌْ ٌَن َغ

                                                             
 .2٘/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٕٔتفسٌر السعدي: (ٕ)
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ٌَماِن فَمَْد َحِبَط َعَملُهُ َوهَُو ِفً اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌَن ُمَسافِِحٌَن َواَل ُمت خِ  ِذي أَْخَداٍن َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإْلِ
 [٘({ ]المائدة: ٘)

 التفسٌر:
أن أََحلَّ لكم الحبلل الطٌب، وذبابُح الٌهود  -أٌها المإمنون-ومن تمام نعمة هللا علٌكم الٌوم 

 -أٌها المإمنون-حبلل لكم وذبابحكم حبلل لهم. وأََحلَّ لكم  -عهمإن ذكَّوها َحَسَب شر-والنصارى 
نكاح المحصنات، وهُنَّ الحرابر من النساء المإمنات، العفٌفات عن الزنى، وكذلن نكاَح الحرابر 
العفٌفات من الٌهود والنصارى إذا أعطٌتموهُنَّ مهورهن، وكنتم أِعفَّاء ؼٌر مرتكبٌن للزنى، وال 

وأِمنتم من التؤثر بدٌنهن. ومن ٌجحد شرابع اإلٌمان فمد بطل عمله، وهو ٌوم متخذي عشٌمات، 
 المٌامة من الخاسرٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:
ذكر لنا أن ناًسا من المسلمٌن لالوا: كٌؾ نتزّوج نساءهم ٌعنً: نساء أهل  أحدها: لال لتادة:"

ٌَماِن فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ َوهَُو ِفً الكتاب وهم على ؼٌر دٌننا ؟ فؤنزل هللا عز ذكره:} َوَمْن ٌَْكفُْر ِباإْلِ
 .(ٔ){، فؤحل هللا تزوٌجهن على علم"اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ 

نساء أهل الكتاب، لال المسلمون: كٌؾ  -عز وجل -ولال مماتل:" فلما أحل هللا والثانً:
ب: ما أحل هللا تزوٌجنا للمسلمٌن إال ولد تتزوجوهن وهن على ؼٌر دٌننا!، ولالت نساء أهل الكتا

ٌَماِن{، ٌعنً: من نساء أهل الكتاب بتوحٌد } -عز وجل -رضً أعمالنا! فؤنزل هللا َوَمْن ٌَْكفُْر بِاإْلِ
 .(ٕ)ٌعنى: من الكافرٌن"{، هللا، فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ َوهَُو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ 

نزلت هذه اآلٌة للن نساء أهل الكتاب: لوال إن هللا تعالى لد  لٌل:"لمالال السمرلندي: 
ٌَماِن فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ{"}رضً بدٌننا لم ٌبح للمسلمٌن نكاحنا، فنزل:  .(ٖ)َوَمْن ٌَْكفُْر ِباإْلِ

ٌْتَةُ{ ]المابدة:  نزل لولهوالثالث: لما " ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ [، ثم رخص من حالة االضطرار، ٖ}ُحّرِ

ٌَماِن{"} فمال بعضهم: ال نؤخذ الرخصة من االضطرار فنزل:  .(ٗ)َوَمْن ٌَْكفُْر ِباإْلِ
ٌِّبَاُت{ ]المابدة:   -[، أي:" ومن تمام نعمة هللا علٌكم الٌوم ٘لوله تعالى:}اْلٌَْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّ

 .(٘)أن أبٌح لكم المستلذات من الذبابح وؼٌرها" -أٌها المإمنون
 .(ٙ)"أى: الذبابح من الصٌد" مماتل:لال  
 .(2)الطٌبات: الحبلل من الرزق" لال التستري:" 
[، أي:"، وذبابُح الٌهود ٘لوله تعالى:}َوَطَعاُم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَكُْم{ ]المابدة:  

 .(1)حبلل لكم" -إن ذكَّوها َحَسَب شرعهم-والنصارى 
 .(5)م"ٌعنً: ذبابحه لال الماوردي:"

[، أي:" وذبابحكم حبلٌل لهم فبل حرج أن ٘لوله تعالى:}َوَطعَاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم{ ]المابدة: 
 .(ٓٔ)تُطعموهم وتبٌعوه لهم"

 .(ٔٔ)ٌعنً: ذبابحنا" لال الماوردي:"
[، أي:" وأُبٌح لكم أٌها المإمنون ٘لوله تعالى:}َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْإِمنَاِت{ ]المابدة: 

 .(ٔ)الحرابر العفٌفات من المإمنات"زواج 
                                                             

 .5ٕ٘/5(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٔبحر العلوم للسمرلندي: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٔبحر العلوم للسمرلندي: (ٗ)
 2ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٗ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1٘تفسٌر التستري: (2)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٔ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .2ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
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أحل لكم، أٌها المإمنون، المحصنات من المإمنات وهن الحرابر  لال الطبري:أي:"
 .(ٕ)منهن أن تنكحوهن"

[، أي:" أي ٘لوله تعالى:}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم{ ]المابدة: 
 .(ٖ)والنصارى" وزواج الحرابر من من الٌهود

ٌعنً: وأحل تزوٌج العفابؾ من حرابر نساء الٌهود والنصارى، نكاحهن  لال مماتل:"
 .(ٗ)حبلل للمسلمٌن
[،  ثبلثة ٘لوله تعالى:}َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلكُْم{ ]المابدة: وفً 

 :(٘)ألوال
 .(ٙ)ذا لول ابن عباسأحدها: المعاهدات دون الحربٌات، وه

والثانً: عنى بذلن نكاَح بنً إسرابٌل الكتابٌاِت منهن خاصة، دون سابر أجناس األمم الذٌن 
 .(2)دانوا بالٌهودٌة والنصرانٌة. وذلن لول الشافعً ومن لال بموله

، (5)، والحسن(1)والثالث: عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربٌات، وهذا لول سعً بن المسٌب
 .(ٓٔ)والفمهاء وجمهور السلؾ

أن نكاح عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربٌات جابز ذمٌةً كانت  -وهللا أعلم-والراجح 
 .(ٔٔ)أو حربٌّةً، بعد أن تكون بموضع ال ٌخاُؾ الناكح فٌه على ولده أن ٌُْجبر على الكفر

اُت ِمَن الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْإِمنَاِت َواْلُمْحَصنَ  وفً لوله تعالى:
 [، وجهان:٘لَْبِلكُْم{ ]المابدة: 

أحدهما: أنهن الحرابر من الفرٌمٌن، سواء كن عفٌفات أو فاجرات، فعلى هذا، ال ٌجوز نكاح 
 .(ٗٔ)، وبه لال الشافعً(ٖٔ)، والشعبً(ٕٔ)إمابهن، وهذا لول مجاهد

لً كانت ُوبِدت فً الجاهلٌة، فاستخرجتها لبل  لال عامر:" أتى رجل عمر فمال: إن ابنةً  

أن تموت، فؤدركت اإلسبلم، فلما أسلمت أصابت حدًّا من حدود هللا، فعمدْت إلى الشفرة لتذبح بها 
نفسها، فؤدركتها ولد لطعت بعض أوداجها، فداوٌتها حتى بربت، ثم إنها ألبلت بتوبة حسنة، فهً 

ًّ ٌا أمٌر المإمنٌن، فؤخبر  من شؤنها بالذي كان ؟ فمال عمر: أتخبر بشؤنها ؟ تعمد إلى تخطب إَل
ما ستره هللا فتبدٌه! وهللا لبن أخبرت بشؤنها أحًدا من الناس ألجعلنن نَكاال ألهل األمصار، بل 

 .(٘ٔ)أنكحها بنكاحِ العفٌفة المسلمة"
، وهذا لول والثانً: أنهن العفابؾ، سواٌء كن حرابر أم إماًء، فعلى هذا، ٌجوز نكاح إمابِهن

 .(1ٔ)أٌضاً، وبه لال أبو حنٌفة (2ٔ)، والشعبً(ٙٔ)مجاهد
                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٔ٘/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 2ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
(٘) . 
 .11٘/5(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙ/  ٘انظر األم: (2)
 .12٘/5(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .12٘/5(:ص1ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .15٘/5انظرن تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕ٘/5(:صٕٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕ٘/5(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖٓ-2ٕٓ/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (ٗٔ)
 .1ٗ٘-1ٖ٘/5(:صٕٗٙٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .1٘٘/5(:ص5ٕٙٔٔ(،)1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1٘٘/5(:ص2ٕٗٔٔ)-(2ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
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{ ]المابدة:  ٌْتُُموهُنَّ أُُجوَرهُنَّ  .(ٔ)[، أي:" ِإذا دفعتم لهن مهورهن"٘لوله تعالى:}إِذَا آتَ
 .(ٕ)ٌعنً إذا أعطٌتموهن مهورهن" لال مماتل:"

ٌَْر ُمَسافِِحٌَن{ ]المابدة:  أي:" حال كونكم أعفاء بالنكاح ؼٌر  [،٘لوله تعالى:}ُمْحِصنٌَِن َؼ
 .(ٖ)مجاهرٌن بالزنى"

 .(ٗ)ٌعنً: أَعّفاء ؼٌر ُزناة" لال الماوردي:"
ٌعنً: ٌنكحوهن بالمهر والبٌنة ؼٌر مسافحٌن متعالنٌن بالزنا  وال لال ابن عباس:"

ون بالزنا"  .(٘)متخذي أخدان ، ٌعنً: ٌسرُّ
جل: أٌتزّوج الرجل المرأة من أهل عن سلٌمان بن المؽٌرة، عن الحسن لال:"سؤله ر

الكتاب ؟ لال: ما له وألهل الكتاب، ولد أكثر هللا المسلمات! فإن كان ال بد فاعبل فلٌعمد إلٌها 
َحصانًا ؼٌر مسافحة. لال الرجل: وما المسافحة ؟ لال: هً التً إذا لََمح الرجل، إلٌها بعٌنه 

 .(ٙ)اتّبعته"
[، أي:" وؼٌر متخذٌن عشٌمات وصدٌمات ٘أَْخَداٍن{ ]المابدة: لوله تعالى:}َواَل ُمتَِّخِذي 

 .(2)تزنون بهن سرا"
 .(1)ٌعنً: ال تتخذ الخلٌل فً السر فٌؤتٌها" لال مماتل:"

وهن الصدٌمات واألصدلاء، فحرم هللا عز وجل الجماع على جهة  لال الزجاج:"
وهو التزوٌج، على ما علٌه السفاح، أو على جهة اتخاذ الصدٌمة، وأحلة على جهة اإلحصان، 

 .(5)جماعة العلماء"
ٌمول: ال تتخذوا خدنا فتزنوا بها سرا، وذلن أن أهل الجاهلٌة كانوا  لال السمرلندي:"

 .(ٓٔ)ٌعٌرون من ٌزنً فً العبلنٌة وال ٌعٌرون من ٌزنً سرا، فحرم هللا زنى السر والعبلنٌة"
ٌَماِن  [، أي:" ومن ٌجحد شرابع ٘فَمَْد َحبَِط َعَملُهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَمْن ٌَْكفُْر ِباإْلِ

 .(ٔٔ)اإلٌمان فمد بطل عمله"
 .(ٕٔ)من ٌكفر باهلل" لال مجاهد:"
 .(ٖٔ)اإلٌمان، التوحٌد" لال عطاء:"
 .(ٗٔ)أي: بما أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال اللبً:"

عروة الوثمى، وأنه ال ٌمبل عمبل إال لال ابن عباس:" أخبر هللا سبحانه أن  اإلٌمان  هو ال
م الجنة إال على من تركه"  .(٘ٔ)به، وال ٌحّرِ

ومن ٌؤَب اإلٌمان باهلل، وٌمتنع من توحٌده والطاعة له فٌما أمره به  لال الطبري:اي:"
التصدٌك «: اإلٌمان»هو الجحود فً كبلم العرب، و«: الكفر»ونهاه عنه، فمد حبط عمله، ألن 

 .(ٔ)بى التصدٌك بتوحٌد هللا واإللرار به "واإللرار، ومن أ

                                                             
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٔ٘/5(:ص12ٕٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٔ٘/5(:ص15ٕٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .2ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .2ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص5ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص5ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٗٔ)
 .5ٖ٘/5(:ص55ٕٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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لال مماتل بن حٌان: "ٌمول: لٌس إحصان المسلمٌن إٌاهن بالذي ٌخرجهن من الكفر أو  
 .(ٕ)ٌؽنً عنهن شٌبا وهً للناس عامة"

 .(ٖ)، بفتح الباء«َحبَِط َعَملُهُ » ولرأ الحسن:
[، أي:" وهو ٌوم المٌامة من ٘]المابدة: لوله تعالى:}َوهَُو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ 

 .(ٗ)الهالكٌن"
 .(٘)لال مماتل:"ٌعنً: من الكافرٌن"

ٌعنً: من المؽبونٌن فً العموبة، ولهذا لال أصحابنا رحمهم هللا: إن  لال السمرلندي:"
الرجل إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم فً ولت تلن الصبلة، وجب علٌه إعادة تلن الصبلة، ولو كان 

 .(ٙ)اإلسبلم فعلٌه أن ٌعٌد الحج، ألنه لد بطل ما فعل لبل ارتداده" حج حجة
 الفوابد:

 إباحة طعام وذبابح أهل الكتاب. -ٔ
إباحة نكاح الكتابٌات بشرط أن تكون حرة عفٌفة، وأن ٌعمد علٌها العمد الشرعً وهو المابم  -ٕ

ولً ووكٌل: زوجنً  على الولً والشهود والمهر، والصٌؽة بؤن ٌمول الخاطب لمن ٌخطبه من
 فبلنة. فٌمول له: لد زوجتكها.

 حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة. -ٖ
 المعاصً لد تمود إلى الكفر. -ٗ
المرتد عن اإلسبلم ٌحبط عمله فلو راجع اإلسبلم ال ٌثاب على ما فعله لبل الردة وإن مات  -٘

 ٌامة وذلن هو الخسران المبٌن.لبل العودة إلى اإلسبلم خسر نفسه وأهله ٌوم الم
 المرآن

ٌِْدٌَكُْم إِلَى اْلَمَرافِِك َوا اَلِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَ ْمَسُحوا }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا إِذَا لُْمتُْم إِلَى الص 

ُروا ٌِْن َوإِْن كُْنتُْم ُجنُباا فَاط ه  َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء  بُِرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى اْلَكْعبَ
ا َطٌِّباا فَاْمَسُحوا ُموا َصِعٌدا بُِوُجوِهُكْم  أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلغَائِِط أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماءا فَتٌََم 

ٌْكُمْ  ُ ِلٌَْجعََل َعلَ ٌِْدٌكُْم ِمْنهُ َما ٌُِرٌُد ّللا  ٌْكُْم لَعَل كُْم  َوأَ َركُْم َوِلٌُتِم  نِْعَمتَهُ َعلَ ِمْن َحَرجٍ َولَِكْن ٌُِرٌُد ِلٌَُطّهِ
 [ٙ({ ]المائدة: ٙتَْشكُُروَن )

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا أردتم المٌام إلى الصبلة، وأنتم على ؼٌر طهارة فاؼسلوا وجوهكم وأٌدٌكم 

الذي بٌن الذراع والعَُضد[ وامسحوا رإوسكم، واؼسلوا أرجلكم  مع المرافك ]والِمْرفَك: الِمْفَصل
مع الكعبٌن ]وهما: العظمان البارزان عند ملتمى الساق بالمدم[، وإن أصابكم الحدث األكبر 
فتطهروا باالؼتسال منه لبل الصبلة. فإن كنتم مرضى، أو على سفر فً حال الصحة، أو لضى 

دوا ماء فاضربوا بؤٌدٌكم وجه األرض، وامسحوا وجوهكم أحدكم حاجته، أو جامع زوجته فلم تج
وأٌدٌكم منه. ما ٌرٌد هللا فً أمر الطهارة أن ٌَُضٌِّك علٌكم، بل أباح التٌمم توسعةً علٌكم، ورحمة 
م من تمام النعم التً تمتضً شكر  بكم، إذ جعله بدٌبل للماء فً الطهارة، فكانت رخصة التٌمُّ

 فٌما نهى.المنعم؛ بطاعته فٌما أمر و
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

إذا أراق البول نكلمه؛ فبل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احدهما: عن علممة بن ولاص اللٌثً؛ لال: "كان رسول هللا 
ٌكلمنا، ونسلم علٌه؛ فبل ٌرد علٌنا، حتى ٌؤتً منزله فٌتوضؤ كوضوبه للصبلة، فملنا: ٌا رسول 

                                                                                                                                                                               
 .5ٗ٘/5تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:ٖٕ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٕ)
 .ٖٕ/ٗانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٖ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .٘٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٖ-2ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
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ن فبل ترد علٌنا، لال: حتى نزلت آٌة الرخصة: }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن هللا نكلمن فبل تكلمنا، ونسلم علٌ
بَلِة{ اآلٌة"  . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)آَمنُوا إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّ

رجبًل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والثانً: عن عابشة: "أنها استعارت من أسماء لبلدة فهلكت، فبعث رسول هللا 
-س معهم ماء، فصلّوا، فشكوا ذلن إلى رسول هللا؛ فؤنزل هللا فوجدها، فؤدركتهم الصبلة ولٌ

آٌة التٌمم، فمال أسٌد بن حضٌر لعابشة: جزان هللا خٌراً؛ فوهللا ما نزل بن أمر تكرهٌنه  -تعالى
 . ]صحٌح[(ٕ)إال جعل هللا ذلن لن والمسلمٌن فٌه خٌراً"

س بؤوالِت  - ملسو هيلع هللا ىلص -وفً السٌاق نفسه روي عن عمار بن ٌاسر: "أن رسول هللا  عرَّ
الجٌش ومعه عابشة، فانمطع عمد لها من َجْزعِ ِظَفار؛ فحبس الناس ابتؽاء عمدها ذلن، حتى 
أضاء الفجر ولٌس مع الناس ماء؛ فتؽٌظ علٌها أبو بكر، ولال: حبست الناس ولٌس معهم ماء؛ 

التطهر بالصعٌد الطٌب. فمام المسلمون مع رسول رخصة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على رسوله  -تعالى-فؤنزل هللا 
فضربوا بؤٌدٌهم إلى األرض ثم رفعوا أٌدٌهم ولم ٌمبضوا من التراب شٌباً فمسحوا بها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

 . ]ضعٌؾ[(ٖ)وجوههم وأٌدٌهم إلى المناكب ومن بطون أٌدٌهم إلى اآلباط"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آمَ   [، أي:"ٌا أٌها الذٌن آمنوا باَّلّل وصدلوا ٙنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى:}
 .(ٗ)رسوله"
لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  

 .(٘)على شرٌفها وأمٌرها"
ٌا أٌها  وعن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: 

 .(ٙ)المساكٌن"
كما أن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم  

النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص 

 .(2)فً اإلٌمان"
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها إذا سمعت هللا "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   ٌمول: }

 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

                                                             
الطبرانً فً المعجم ، ٙٗ/ٖ، وابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٕٕ/ٓٔ(:5ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)

علممة بن ولاص؛ ثمة ( : "فٌه جابر الجعفً وهو ضعٌؾ"، 2ٕٙ/ٔ(. ولال الهٌثمً فً المجمع )ٙ/1ٔالكبٌر )
ثبت، أخطؤ من زعم أن له صحبة، فهو مرسل، ومما ٌدلل على ضعؾ الحدٌث: أن الحفاظ والمحممٌن لالوا: لٌس 

 ، وال شن أن هذا ؼٌر صحٌح، والخطؤ من جابر.له صحبة، وهنا فً هذا الحدٌث أثبت له لماء النبً
لال الحافظ ابن كثٌر: "وهو حدٌث ؼرٌب جداً؛ وجابر هذا هو ابن ٌزٌد ]فً األصل زٌد وهو خطؤ[ الجعفً 

 ضعفوه".
 (: "وأخرج ابن جرٌر وابن أبً حاتم بسند ضعٌؾ".ٕٙ/ ٖولال السٌوطً فً "الدر المنثور" )

، ٗٙٔ٘، 1ٓٙٗ، 2ٓٙٗ، 1ٖ٘ٗ، 22ٖٖ، 2ٕٖٙ، ٖٖٙ، ٖٖٗلم أخرجه البخاري فً "صحٌحه" )ر(ٕ)
 (.2ٖٙ(، ومسلم فً "صحٌحه" )رلم 1ٗ٘ٙ، 1ٗٗٙ، 11ٕ٘، ٕٓ٘٘

 12ٔ/ ٔ(، وابن ماجه )ٕٖٓرلم  12، 1ٙ/ ٔ(، وأبو داود )ٕٖٔ، ٕٖٓ، ٕٗٙ، ٖٕٙ/ ٗأخرجه أحمد )(ٖ)
 عن ابن عباس عن عمار به. مختصراً( من طرٌك الزهري عن عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة - ٙٙ٘رلم 

( من طرٌك الزهري عن عبٌد هللا بن عتبة عن عمار، وهو منمطع فٌما ٘ٙ٘رلم  12ٔ/ ٔوأخرجه ابن ماجه )
 بٌن عبٌد هللا وعمار.

، 1٘ٔ/ ٔفً "إرواء الؽلٌل" ) -رحمه هللا-للنا: والحدٌث معّل باالضطراب؛ كما ذكر الشٌخ العبلمة األلبانً 
 (.5ٖٔ/ 2ٙؾ سنن أبً داود" )(، وانظر: "ضع1ٌٙٔ

 ( وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حمٌد.ٖٔ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .12ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
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بَلِة{ ]المابدة:   [، أي:" إذا أردتم المٌام إلى الصبلة، وأنتم ٙلوله تعالى:}إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّ
 .(ٔ)على ؼٌر طهارة"

 ألوال: [ٙ} إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّبلةِ { ]المابدة: تعالى:وللعلماء فً المراد بموله 
: إذا لمتم إلى الصبلة محدثٌن، فاؼسلوا، فصار الحدث ُمْضَمراً . وفً وجوب الوضوء أحدها

، (ٗ)، وأبً موسى األشعري(ٖ)، وسعد بن أبً ولاص(ٕ)شرطاً، وهو لول عبد هللا بن عباس
 . (٘)والفمهاء

 .(2)، والسدي(ٙ)من النوم إلى الصبلة . وهذا لول زٌد بن اسلمإذا لمتم والثانً: 
 .(1)لال ابن كثٌر:"وكبلهما لرٌب]اي: المول االول والثانً["

والثالث: أن الكبلم على إطبلله من ؼٌر إضمار، فٌجب الوضوء على كل من ٌرٌد الصبلة، 
وهذا مروي عن  ،وال ٌجوز أن ٌجمع بوضوء واحد بٌن فرضٌنمحدثا كان، أو ؼٌر محدث، 

 . (ٕٔ)، وابن سٌرٌن(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، وعمر(5)-رضً هللا عنه-علً 
أن اآلٌة آمرة بالوضوء عند المٌام إلى الصبلة، ولكن هو فً حك المحدث على سبٌل  والرابع:

 .(ٖٔ)اإلٌجاب، وفً حك المتطهر على سبٌل الندب واالستحباب
 أنه كان واجباً على كل لابٍم إلى الصبلة، ثم نسخ إالَّ على المحدث.  والخامس:

ٌتوضؤ لكل صبلة، فلما كان عام  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول هللا  :"روى سلٌمان بن برٌدة عن أبٌه
الفتح، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ومسح على خفٌه، فمال عمر: إنن فعلت شٌباً لم تكن 

 .(ٗٔ)«"عمدا فعلته ٌا عمر:»تفعله، لال
أن هللا تعالى فرض ؼسل ما أمر هللا بؽسله المابَم إلى صبلته، بعد  -وهللا أعلم-والصواب

َحَدٍث كان منه نالٍض طهارتَه، ولبل إحداث الوضوء منه وأمر ندب لمن كان على طهر لد تمدم 
ضؤ لكل صبلة لبل فتح منه، ولم ٌكن منه بعده حدث ٌنمض طهارته. ولذلن كان علٌه السبلم ٌتو

مكة، ثم صلّى ٌومبذ الصلوات كلها بوضوء واحد، لٌعلّم أمته أن ما كان ٌفعل علٌه السبلم من 
تجدٌد الطهر لكل صبلة، إنما كان منه أخذا بالفضل، وإٌثارا منه ألحب األمرٌن إلى هللا، 

 .(٘ٔ)بًاومسارعةً منه إلى ما ندبه إلٌه ربّه ال على أن ذلن كان علٌه فرًضا واج
فإن للت: ظاهر اآلٌة ٌوجب الوضوء على كل لابم إلى الصبلة  لال الزمخشري:"

 محدث وؼٌر محدث، فما وجهه؟ 
للت: ٌحتمل أن ٌكون األمر للوجوب، فٌكون الخطاب للمحدثٌن خاصة، وأن ٌكون 

 .(ٙٔ)ة"للندب. وعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء بعده، أنهم كانوا ٌتوضبون لكل صبل
                                                             

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2/ٓٔ(:صٖٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 1-2/ٓٔ(:صٕٖٓٔٔ(، و)ٖٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1/ٓٔ(:صٖ٘ٓٔٔ(، و)ٖٗٓٔٔانظرن تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٔ، وزاد المسٌر:1ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٓٔ(:صٕٖٓٔٔ(، و)5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:صٕٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٗٔ-ٖٔ، ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٕٖٔٔ(، و)ٕٖٙٔٔ(، و)ٖٕٖٔٔ)-(ٕٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔ/ٓٔ(:صٕٖ٘ٔٔ(، و)ٕٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:صٕٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:صٕٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
/ ٘وأحمد  5ٙٔ/ ٔوالدارمً  ٙٔ/ ٔوالنسابً  ٔٙوالترمذي  2ٕٔوأبو داود  22ٕصحٌح. أخرجه مسلم (ٗٔ)

و  2ٓ2ٔو  2ٓٙٔوابن حبان  ٔٗ/ ٔ« المعانً»والطحاوي فً  2ٖٕ/ ٔوأبو عوانة  1ٖ٘ -ٖٔ٘ -ٖٓ٘
 .من حدٌث سلٌمان بن برٌدة عن أبٌه ٕٙٔ/ ٔوالبٌهمً  2ٓ1ٔ

 .5ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
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عن دمحم بن ٌحٌى بن حبان األنصاري نه لال لعبٌد هللا بن عبد هللا بن أخرج الطبري 
ن هو ؟ لال:  عمر: "أخبرنً عن وضوء عبد هللا لكل صبلة، طاهرا كان أو ؼٌر طاهر، عمَّ
حدثتنٌه أسماء ابنة زٌد بن الخطاب: أن عبد هللا بن حنظلة بن أبً عامر، الؽسٌل حدَّثها: أن 

ملسو هيلع هللا ىلص أُِمَر بالوضوء عند كل صبلة، فشك ذلن علٌه، فؤِمر بالسوان، ورفع عنه الوضوء إال  النبً
 .(ٔ)من حّدث. فكان عبد هللا ٌرى أّن به لوة علٌه، فكان ٌتوضؤ"

وعن ابن عمر: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى الظهر والعصر والمؽرب والعشاء بوضوء 
 .(ٕ)واحد"

من توضؤ على طهر كتب له عشر »ابن عمر أٌضا، لال،" لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن 
 .(ٖ)«"حسنات

و عن عمرو بن عامر،عن أنس: "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أتً بمَْعٍب صؽٌر فتوضؤ. لال: للت 
فؤنتم ؟ لال: كنا نصلً  ألنس: أكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ عند كل صبلة ؟ لال: نعم! للت:

 .(ٗ)الصلوات بوضوء واحد"
وعن أبً ؼطٌؾ، لال: "صلٌت مع ابن عمر الظهر، فؤتى مجلسا فً داره فجلس 
وجلست معه. فلما نُودي بالعصر دعا بوضوء فتوضؤ، ثم خرج إلى الصبلة، ثم رجع إلى 

؟ لال، ال وإن كان  مجلسه. فلما نودي بالمؽرب دعا بوضوء فتوضؤ، فملت: أسنة ما أران تَصنع
ًَّ للصلوات كلها ما لم أحِدث، ولكنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: من  َوضوبً لصبلة الصبح كاف

 .(٘)توضؤ على طهٍر كتب له عشر حسنات،، فؤنا رؼبت فً ذلن"
ٌِْدٌَكُْم إَِلى اْلَمَرافِِك{ ]المابدة:  [، أي:" فاؼسلوا الوجوه ٙ لوله تعالى:}فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَ

 .(ٙ)واألٌدي مع المرافك"
 .(2)ٌعنً: مع المرافك" لال السمرلندي:" 

لال المبرد: "إذا مد الشًء إلى جنسه تدخل فٌه الؽاٌة، وإذا مد إلى خبلؾ جنسه، ال 
وا تدخل فٌه الؽاٌة، فموله: }إلى المرافك{ مد إلى جنسه، فتدخل فٌه الؽاٌة، وأما لوله: }ثُمَّ  أَتِمُّ

ٌِْل{ ]البمرة:  ٌَاَم إِلَى اللَّ [ مد إلى خبلؾ جنسه، فبل تدخل فٌه الؽاٌة. والمرفك سمى 12ٔالّصِ
 .(1)بذلن؛ الرتفاق اإلنسان به باالتكاء علٌه"

لال الشافعً: لم أعلم مخالفا فً أن المرافك فٌما ٌؽسل، كؤنه ٌذهب إلى  لال الطبري:" 
 .(5)ٌدٌكم إلى أن تُْؽَسل المرافك حدثنا بذلن عنه الربٌع"أن معناها: فاؼسلوا وجوهكم وأ

ٌِْن{ ]المابدة:   [، أي:" وامسحوا ٙلوله تعالى:}َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى اْلَكْعبَ
 .(ٓٔ)رإوسكم، واؼسلوا أرجلكم مع الكعبٌن"

 .(ٔٔ)ٌعنً: مع الكعبٌن" لال السمرلندي:" 
 .(ٕٔ)وهما النَّاشزان من جانبً المدم" لال الواحدي:" 

                                                             
 .ٗٔ/ٓٔ(:1ٕٖٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٔ/ٓٔ(:ٖٖ٘ٔٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ/ٓٔ(:ص1ٖٖٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٓ/ٓٔ(:ٖٖٙٔٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٔ/ٓٔ(:2ٖٖٔٔاخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٕٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٕٕ/ٔ، واالم:2ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٖٓٔالوجٌز: (ٕٔ)
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"أنه ٌجب الؽسل، ولد  -وهللا أعلم-واختلؾ العلماء فً وجوب ؼسل الرجل، واألصح 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فً رجل رجل مثل الدرهم لم  دلت السنة علٌه، إذ روى عن جابر بن عبد هللا لال: رأى النب

 .(ٕ()ٔ)ٌؽسله، فمال: وٌل لؤلعماب من النار"
ولوله: } َواْمَسُحوا بُِرُءوِسكُْم { اختلفوا فً هذه "الباء" هل هً  لال ابن كثٌر:" 

 لئللصاق، وهو األظهر أو للتبعٌض ؟ وفٌه نظر، على لولٌن.
، ولد ثبت فً الصحٌحٌن (ٖ)ومن األصولٌٌن من لال: هذا مجمل فلٌرجع فً بٌانه إلى السنة

ن أبٌه، أن رجبل لال لعبد هللا بن الصحٌحٌن من طرٌك مالن، عن عمرو بن ٌحٌى المازنً ع
هل تستطٌع أن : »-وهو جد عمرو بن ٌحٌى، وكان من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -زٌد بن عاصم 

ترٌنً كٌؾ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ؟ فمال عبد هللا بن زٌد: نعم، فدعا بوضوء، فؤفرغ على 
مضمض واستنشك ثبلثا، وؼسل وجهه ثبلثا، ثم ؼسل ٌدٌه ٌدٌه، فؽسل ٌدٌه مرتٌن مرتٌن، ثم 

مرتٌن مرتٌن إلى المرفمٌن، ثم مسح بٌدٌه، فؤلبل بهما وأدبر، بدأ بممدم رأسه ثم ذهب بهما إلى 
 .(ٗ)«لفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ؼسل رجلٌه

 نحو هذا، وروى أبو داود، وفً حدٌث عبد خٌر، عن علً فً صفة وضوء رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص
 . (٘)عن معاوٌة والممدام بن معد ٌكرب، فً صفة وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثله

ففً هذه األحادٌث داللة لمن ذهب إلى وجوب تكمٌل مسح جمٌع الرأس، كما هو مذهب 
مخرج البٌان لما أجمل فً اإلمام مالن وأحمد بن حنبل، ال سٌما على لول من زعم أنها خرجت 

 المرآن.
 ولد ذهب الحنفٌة إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو ممدار الناصٌة.

، بل لو مسح  وذهب أصحابنا إلى أنه إنما ٌجب ما ٌطلك علٌه اسم مسح، ال ٌتمدر ذلن بحّدٍ
 بعض شعره من رأسه أجزأه.

 فتخلفت معه، فلما لضى واحتج الفرٌمان بحدٌث المؽٌرة بن شعبة، لال: تخلؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص
حاجته لال: "هل معن ماء ؟" فؤتٌته بمطهرة فؽسل كفٌه ووجهه، ثم ذهب ٌحسر عن ذراعٌه 
فضاق كم الجبة، فؤخرج ٌدٌه من تحت الجبة وألمى الجبة على منكبٌه فؽسل ذراعٌه ومسح 

 .(ٙ)ح مسلم، وؼٌرهبناصٌته، وعلى العمامة وعلى خفٌه... وذكر بالً الحدٌث، وهو فً صحٌ
فمال لهم أصحاب اإلمام أحمد: إنما التصر على مسح الناصٌة ألنه كمل مسح بمٌة 
الرأس على العمامة، ونحن نمول بذلن، وأنه ٌمع عن المولع كما وردت بذلن أحادٌث كثٌرة، 

صار وأنه كان ٌمسح على العمامة وعلى الخفٌن، فهذا أولى، ولٌس لكم فٌه داللة على جواز االلت
 .(2)على مسح الناصٌة أو بعض الرأس من ؼٌر تكمٌل على العمامة"

ٌِْدٌَكُْم {  .(1)ولُرئ:} َوأَْرُجلَكُْم {، بالنصب عطفا على:} فَاْؼِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَ
أخرج ابن ابً حاتم عن ِعَكِرمة، عن ابن عباس ؛ "أنه لرأها: }َوأَْرُجلَكُْم { ٌمول: 

وروي عن عبد هللا بن مسعود، وعُْرَوة، وعطاء، وعكرمة، والحسن، . (5)رجعت إلى الؽسل"

                                                             
 .5ٖٓ/ ٖ أخرجه اإلمام أحمد فً مسنده(ٔ)

ًّ 2٘ٔباب تفرٌك الوضوء، حدٌث  -ٙٙوأخرجه أبو داود فً: الطهارة،  ، عن خالد عن بعض أصحاب النب
، والطبري فً ٗ٘ٗباب ؼسل العرالٌب، حدٌث  -٘٘ملسو هيلع هللا ىلص، أخرجه ابن ماجة فً: الطهارة وسننها، 

 .2ٓ/ٓٔ(:صٖٔ٘ٔٔتفسٌره)
 .2ٔ-ٙٔ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .(ٕٙٗصحٌح مسلم برلم ) انظر: (ٖ)
 .(.ٖٕ٘( وصحٌح مسلم برلم )1ٙٔ،  1٘ٔصحٌح البخاري برلم )انظر:  (ٗ)
( وحدٌث معاوٌة برلم ٕٔٔ( وكذا حدٌث الممدام برلم )ٔٔٔحدٌث علً رواه أبو دواد فً سننه برلم )(٘)
(ٕٔٗ). 
 .(2ٕٗ( صحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 .ٓ٘-5ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر:انظر: (1)
 .ٔ٘/ٖكما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ومجاهد، وإبراهٌم، والضحان، والسُّّدِي، وُمماتل بن حٌان، والزهري، وإبراهٌم التٌمً، نحو 
 .(ٔ)ذلن

وهذه لراءة ظاهرة فً وجوب الؽسل، كما لاله السلؾ، ومن هاهنا ذهب  لال ابن كثٌر:"
ما هو مذهب الجمهور، خبلفا ألبً حنٌفة حٌث لم ٌشترط من ذهب إلى وجوب الترتٌب ك

 .(ٕ)الترتٌب"
ُروا{ ]المابدة:   [، أي:" وإن أصابكم الحدث األكبر ٙلوله تعالى:}َوإِْن كُْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَّ

 .(ٖ)فتطهروا باالؼتسال منه لبل الصبلة"
تكم فممتم وإن كنتم أصابتكم جنابة لبل أن تموموا إلى صبل لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)إلٌها="فاطَّهَّروا"، ٌمول: فتطّهروا باالؼتسال منها لبل دخولكم فً صبلتكم التً لمتم إلٌها"
وإن كنتم فً حال مرض ال تمدرون  أي:"[، ٙلوله تعالى:}َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى{ ]المابدة: 

 .(٘)معه على استعمال الماء"
 .(2)وأنتم جنب" (ٙ)إن كنتم جرحى أو ُمَجدَّرٌن لال الطبري:أي:"
المرٌض: الذي لد أُرخص له فً التٌمم، هو الكسٌر والجرٌح. فإذا  لال ابن مسعود:"

 .(1)أصابت الجنابة الكسٌَر اؼتسل،  والجرٌح ال ٌحل جراحته، إال جراحة ال ٌخشى علٌها"
هً للمرٌض الذي به الجراحةُ التً ٌخاؾ منها أن ٌؽتسل، فبل ٌؽتسل.  لال أبو مالن:"
ص له فً التٌمم"  .(5)فُرّخِ
والمرض: أن ٌصٌب الرجل الجرح والمرح والجدرّي،  فٌخاؾ على نفسه  لال مجاهد:"

 .(ٓٔ)من برد الماء وأذاه، ٌتٌمم بالصعٌد كما ٌتٌمم المسافر الذي ال ٌجد الماء"
ض: هو الجراح. والجراحة التً ٌتخّوؾ علٌه من الماء،  إن و المر لال السدي:"

 .(ٔٔ)أصابه ضرَّ صاحبه، فذلن ٌتٌمم صعًٌدا طٌبًا"

 .(ٕٔ)إذا كان به جروح أو لُروح ٌتٌمم" لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(ٖٔ)من المروح تكون فً الذراعٌن" ولال إبراهٌم:"
 .(ٗٔ)م"صاحب الجراحة التً ٌتخّوؾ علٌه منها، ٌتٌم لال الضحان:"

وروي عن عاصم ٌعنً األحول عن الشعبً: "أنه سبل عن ]لوله[: المجدور تُصٌبه 
 .(٘ٔ)الجنابة ؟ لال: ذهب فرسان هذه اآلٌة"

                                                             
 .ٔ٘/ٖانظر:تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘التفسٌر المٌسر: (٘)
و"جدر" )بالبناء للمجهول  ٌمال، "جدر الرجل، جدرا" )بالبناء للمجهول، بضم أوله وكسر ثانٌه( "فهو جدٌر".(ٙ)

 .للمجهول مشدد الدال( "فهو مجدر"، إذا أصابه الجدري
 .1ٖ-1ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٓأخرجه الطبري) (1)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٔأخرجه الطبري) (5)
 .12ٖ/1(:ص5٘22أخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٕأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٖأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖٙ/1(:ص5٘2ٗأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .12ٖ/1(:ص5٘2ٙأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .12ٖ/1(:ص5٘25أخرجه الطبري) (٘ٔ)

هكذا فً المخطوطة : " عن لوله : المجدور... " فؤثبتها بٌن الموسٌن ، ألنً فً شن منها.  لال السٌد المحمك:"
وربما رجحت أنه أراد أن اآلٌة نزلت فً وأما لوله : " ذهب فرسان هذه اآلٌة " ، فإنه مما أشكل على معناه ، 

أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار كانت أبوابهم فً المسجد ، تصٌبهم الجنابة وال ماء عندهم ، فٌرٌدون الماء 
. فٌكون لوله : " ذهب فرسان هذه اآلٌة " ، 5٘ٙ2وال ٌجدون ممًرا إال فً المسجد ، كما مضى فً األثر رلم : 
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المرٌُض الذي ال ٌجد أحًدا ٌؤتٌه بالماء، وال ٌمدر علٌه، ولٌس له خادم  ولال ابن زٌد:"
وال عون، فإذا لم ٌستطع أن ٌتناول الماء، ولٌس عنده من ٌؤتٌه به، وال ٌحبو إلٌه، تٌمم وصلَّى 
إذا حلَّت الصبلة لال: هذا كله لوُل أبً إذا كان ال ٌستطٌع أن ٌتناول الماء ولٌس عنده من ٌؤتٌه 

 .(ٔ) ٌترن الصبلة، وهو أعذَُر من المسافر"به، ال
 :(ٕ)[ ثبلثة ألاوٌلٙ}َوإِْن كُْنتُْم َمْرَضى{ ]المابدة:لوله تعالى:وفً 

، وهذا لول داود بن  أحدها:ما انطلك علٌه اسم المرض من مستضّرٍ بالماء وؼٌر مستضّرٍ
 .(ٖ)علً

، وأحد لولً (ٗ)لول مالنالثانً:ما استضر فٌه باستعمال الماء دون ما لم ٌستضر، وهذا 
 .(٘)الشافعً

والثالث ما خٌؾ من استعمال الماء فٌه التلؾ دن ما لم ٌُخْؾ، وهو المول الثانً من لولً 
 .(ٙ)الشافعً

 .(2)[، أي:" أو كنتم على سفر فً حال الصحة"ٙلوله تعالى:}أَْو َعلَى َسفٍَر{ ]المابدة: 
 .(1)أو]كنتم[ مسافرٌن وأنتم جنب" لال الطبري:أي:"

 :(5)، ثبلثة ألاوٌل[ٙ]المابدة: }أَْو َعَلى َسَفٍر{لوله تعالى:وفً 
 أحدها: ما انطلك علٌه اسم السفر من للٌل وكثٌر، وهو لول داود .

 والثانً: مسافة ٌوم ولٌلة فصاعداً، وهو لول مالن، والشافعً رحمهما هللا .
 وهو مذهب أبً حنٌفة . والثالث: مسافة ثبلثة أٌام،

[، أي:" أو لضى أحدكم ٙلوله تعالى:}أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلؽَابِِط{ ]المابدة:  
 .(ٓٔ)حاجته"

ٌمول: أو جاء أحدكم ولد لضى حاجته فٌه وهو مسافر. وإنما عنى بذكر  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)مجٌبه منه لضاء حاجته فٌه"
لمكان المطمبن من األرض، كنى بذلن عن التؽوط، وهو الؽابط: هو ا لال ابن كثٌر:"

 .(ٕٔ)الحدث األصؽر"
 .(ٖٔ)الؽابط، الوادي" لال مجاهد:"

 .(ٗٔ)[، أي:" أو جامع زوجته"ٙلوله تعالى:}أَْو اَلَمْستُُم النَِّساَء{ ]المابدة:  
 .(٘ٔ)ٌمول: أو جامعتم النساء وأنتم مسافرون" لال الطبري:" 

 لوالن:وفً هذه المبلمسة 
                                                                                                                                                                               

ذلن الشطر من اآلٌة " وال جنبًا إال عابري سبٌل " ، وأنهم هم األنصار من أصحاب رسول هللا ، الذٌن عن 
 كانت أبوابهم فً المسجد ، ولد مضوا ، لم ٌبك الٌوم منهم أحد. هذا ؼاٌة اجتهادي ، وفوق كل ذي علم علٌم".

 لحكم فباق. وهللا تعالى أعلم.للت: ربما أراد سفٌان أن السٌاق كان خاصا بهإالء الفرسان، وأما ا
 .11ٖ-12ٖ/1(:ص5٘25اخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٔٙ-2ٔ٘/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (ٙ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖ-1ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .11ٖ/1(:5٘1ٓتفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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أحدهما: أنها كناٌة عن الجماع، لموله } َوإِْن َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ َولَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ 
[ ولال تعالى: } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت 2ٖٕفَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم { ]البمرة: 

ٌِْهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها { ]األحزاب: ثُ  [. وهو لول 5ٗمَّ َطلَّْمتُُموهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوهُنَّ فََما لَكُْم َعلَ
 ًّ  . (٘)، ومجاهد(ٗ)ولتادة (ٖ)، والحسن (ٕ)، وابن عباس(ٔ)عل

، (2)، وابن عمر(ٙ)والثانً: أن المبلمسة بالٌد واإلفضاء ببعض الجسد، وهو لول ابن مسعود
،  (ٗٔ)، وحماد(ٖٔ)، والحكم(ٕٔ)، وابن سٌرٌن (ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)، والشعبً(5)، والنخعً(1)وعبٌدة

 .(٘ٔ)وبه لال الشافعً
أّن " اللمس " فً هذا الموضع،لمس الجماع، ال جمٌع معانً اللمس، والراجح أن 

، وكما لال (ٙٔ) ثم صلى ولم ٌتوضؤأنه لَبّل بعض نسابه  -ملسو هيلع هللا ىلص-لصحة الخبر عن رسول هللا
 : (2ٔ)الشاعر

ٌُْر نَِنْن لَِمٌَسا   َوهُنَّ ٌَْمِشٌَن بِنَا َهِمٌَسا                  إْن تَْصُدِق الطَّ
 .(ٔ( )1ٔ)ٌعنً بذلن: ننن لماًسا

                                                             
 .5ٕٖ/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٖ-15ٖ/1(:ص5ٙٓٔ)-(5٘1ٔفسٌر الطبري)انظر: ت (ٕ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘(، و)5ٖٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖٖ/1(:ص5ٖٙٔ)-(5ٙٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖٗ/1(:ص5ٙٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/1(:ص5ٙٔٙ(، و)5ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
فؤشبه أن ٌكون أوجب الوضوء من الؽابط، وأوجبه  . لال الشافعً:"2ٓ1/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (٘ٔ)

من المبلمسة، وإنما ذكرها موصولة بالؽابط، بعد ذكر الجنابة، فؤشبهت المبلمسة، أن تكون: اللمس بالٌد، والمُْبلة 
 ؼٌر الجنابة".

 ، 51ٖ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 
، ولال: تمثل به ابن عباس، وذكره الحربً فً "ؼرٌب 5ٕٔ/ ٕالبٌت ذكره الفراء فً: "معانً المرآن" (2ٔ)

، 2ٕٗ/ ٖأ، "النكت والعٌون"  ٕ٘/ ٖ، وانظر: البٌت فً "الكشؾ والبٌان" ٔٔٔ/ ٖالحدٌث" ولم ٌنسبه 
، "تهذٌب اللؽة" )همس( ٗٙٔ/ ٙٔالمعانً" ، "روح 5ٗ/ 2، "مجمع البٌان" 2ٕٗ/ ٔٔ"الجامع ألحكام المرآن" 

 .2ٓٓٗ/ 1، "لسان العرب" )همس( 25ٖٖ/ ٗ
: لم أعرؾ لابله وهو رجز كثٌر الدوران فً الكتب. ٕٙٔ/ ٗولال شاكر فً تعلٌمه على "تفسٌر الطبري" 

ل والهمس، والهمٌس: صوت نمل أخفاؾ اإلبل، والصوت الخفً الذي ال ؼور له فً الكبلم، والوطء واألك
وؼٌرها، ولمٌس: اسم صاحبته، وٌرٌد بموله: إن تصدق الطٌر: أنه زجر الطٌر فتٌامن بمرها، ودلته على لرب 

 اجتماعه بؤصحابه وأهله.
البٌت مما أنشده ابن عباس، ولد نمله عنه السٌوطً فً اإلتمان وكثٌر من المفسرٌن، ومنهم المإلؾ، ونمل و

 وهن ٌمشٌن بنا همٌسا *صاحب )اللسان: همس( شطره األول. وهو * 
لال: وهو صوت نمل أخفاؾ اإلبل. أهـ،. ولال فً أول المادة: الهمس: الخفً من الصوت والوطء واألكل. وفً 
التنزٌل: " فبل تسمع إال همسا ". وفً التهذٌب: ٌعنً به وهللا أعلم: خفك األلدام على األرض. ولال الفراء: ٌمال 

ال: الصوت الخفً. وروي عن ابن عباس تمثل فؤنشده * وهن ٌمشٌن بنا همٌسا إنه نمل األلدام إلى المحشر. وٌم
*. 
لوله: "لماًسا" أي، مبلمسة. وكؤنه جعل"اللمٌس" مصدًرا من"اللمس"، مثل"المسٌس" مصدًرا من"المس". (1ٔ)

 ة الملمسوهو لول ؼرٌب للطبري. بل أكثرهم ٌمول: "لمٌس: اسم امرأة"، ومعنى"امرأة لمٌس": هً المرأة اللٌن
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أخرج الطبري عن عروة، عن عابشة لالت: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ثم ٌمبل، ثم ٌصّلًِ 
. وفً رواٌة أخرى:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبَّل بعض نسابه، ثم خرج إلى الصبلة (ٕ)وال ٌتوضؤ"

 .(ٖ)ولم ٌتوضؤ. للت: من هً إال أنت ؟ فضحكت
ُموا َصِعًٌدا َطٌِّبًا{ ]المابدة:   [، أي:" أي ولم تجدوا الماء ٙلوله تعالى:}فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتٌََمَّ

 .(ٗ)دوا التراب الطاهر للتٌمم به"بعد طلبه فالص
، فً اللؽة هو: "المصد. تمول العرب: تٌممن  هللا بحفظه، أي: لصدن. ومنه «التٌمم»و

 :(٘)لول امرئ المٌس
ا َرأْت أنَّ الَمنٌِة وِرُدها                  وأن الحَصى من تحت ألدامها َدامِ    َولَمَّ

 (2)ٌفًء علٌها الفًء َعْرَمضها طام            (ٙ)تٌممت العٌن التً عند ضارج

 وفً الصعٌد أربعة ألاوٌل:
 .(1)أحدها: أنها األرض الملساء التً ال نبات فٌها وال ِؼراس، وهو لول لتادة 

 .(5)والثانً: أنها األرض المستوٌة، وهو لول ابن زٌد
، وابن مسعود، وعمرو بن لٌس ال ًّ ، والشافعً، (ٓٔ)مبلبًوالثالث: هو التراب، وهو لول عل

 .(ٔ)وأحمد بن حنبل وأصحابهما

                                                                                                                                                                               

. 
 ، 51ٖ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)

 
 .5ٖٙ/1(:ص5ٕٙ5تفسٌر الطبري) (ٕ)
 . 5ٖٙ/1(:ص5ٖٙٓتفسٌر الطبري) (ٖ)

عروة ، فً هذٌن اإلسنادٌن :  - 5ٖٙٓ - 5ٖٙ5الحدٌثان :  لال السٌد أحمد دمحم شاكر مححمك تفسٌر الطبري:"
هو عروة بن الزبٌر ، ابن أخت عابشة ، على الٌمٌن ، خبلًفا لمن زعم أنه " عروة المزنً " ، من اجل كلمة 
لالها الثوري : " ما حدثنا حبٌب إال عن عروة المزنً " ! فإنه إن لم ٌحدثه عن عروة بن الزبٌر ، فمد حدث 

 نه.ؼٌره ع
وفٌه صراحة " عن عروة  -باإلسناد الثانً هنا  -)حلبً( ، عن وكٌع  ٕٓٔ:  ٙوالحدٌث رواه أحمد فً المسند 

، من طرٌك وكٌع.  ٕٓ٘بن الزبٌر " . وكذلن جاء التصرٌح بؤنه " عروة بن الزبٌر " ، فً رواٌة ابن ماجه : 
 فارتفع كل شن وكل إشكال.

، بصٌؽة التمرٌض : " روى عن الثوري " . ثم  1ٓٔسننه ، عمب الحدٌث : وكلمة الثوري رواها أبو داود فً 
حدٌثًا  -نمضها هو نفسه ، فمال : " ولد روى حمزة الزٌات ، عن حبٌب ، عن عروة بن الزبٌر ، عن عابشة 

 صحًٌحا " .
. وفٌهما " عن كبلهما من طرٌك وكٌع ، به -)بشرحنا(  1ٙ، والترمذي :  25ٔوالحدٌث رواه أًٌضا أبو داود : 

 عروة " فمط ، كما هنا.
ولد أطال العلماء الكبلم فً تعلٌل هذا الحدٌث ، وخالفهم آخرون ، فؤثبتوا صحته " عن عروة بن الزبٌر " . 

. وأثبتنا صحته ، وترجٌح المول بؤن " ٕٗٔ - ٖٖٔ:  ٔوهو الصواب. وفصلنا المول فٌه فً شرحنا للترمذي 
الجماع ، وأن لمس المرأة ال ٌنمض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلن واإلطالة  المبلمسة " فً هذه اآلٌة هً

 - ٘ٙٗ:  ٕ، وابن كثٌر  2ٕٔ - ٖٕٔ:  ٔبه هنا. وانظر السنن الكبرى للبٌهمً ، ورد ابن التركمانً علٌه 
ٗٙٙ. 

 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 :2٘ٗرواٌة البٌتٌن فً دٌوانه ص (٘)

 ... وأن البٌاض من فرابصها دامولما رأت أن الشرٌعة همها 
 تٌممت العٌن التً عند ضارج ... ٌفًء علٌها الطلح عرمضها طام

 وتاج العروس )ضرج( . ٖ٘ٗ/ ٗو  ٕٕٙ/ ٖوهما فً لسان العرب )ضرج، عرمض( ومماٌٌس اللؽة 
ذي ضارج: اسم موضع فً ببلد بنى عبس. والعرمض: الطحلب. ولٌل: الخضرة على الماء، والطحلب: ال(ٙ)

 .ٌكون كؤنه نسخ العنكبوت. وطامً: مرتفع.
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٓٗ/1(:ص5ٙٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓٗ/1(:ص5ٙٗ٘انظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٓٗ/1(:ص5ٙٗٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
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[ أي: ترابا أملس طٌبا، وبما ثبت ٓٗواحتجوا بموله تعالى: } فَتُْصبَِح َصِعًٌدا َزلًَما { ]الكهؾ:   
فضلنا على الناس بثبلث: »فً صحٌح مسلم، عن حذٌفة بن الٌمان لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

وؾ المبلبكة، وجعلت لنا األرض كلها مسجًدا، وجعلت تربتها لنا طهورا جعلت صفوفنا كصف
، وفً لفظ: "وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". لالوا: فخصص (ٕ)«إذا لم نجد الماء

 .(ٖ)الطهورٌة بالتراب فً ممام االمتنان، فلو كان ؼٌره ٌموم ممامه لذكره معه
مة (٘)، وهذا لول أبً عبٌدة(ٗ)والؽبار والرابع: أنه وجه األرض ذات التراب ، ومنه لول ذي الرُّ

(ٙ): 
أِس ُخْرطُوُم  ِعٌَد بِِه                  َدبَّابَةٌ فً ِعَظاِم الرَّ َحى تَْرِمً الصَّ  َكؤنَّهُ بِالضُّ

 .(2)ٌعنً: تضرب به وجه األرض
 أربعة ألاوٌل:[، ٖٗ}َطًٌِّبا{ ]النساء: وفً لوله تعالى:

 .(5)، واختاره ابن كثٌر(1)حبلالً، وهو لول سفٌانأحدها: 
وهذا لول سعٌد بن أن الطٌب: ما أتت علٌه األمطار وطهرته، و}طٌبا{، أي: طاهرا. والثانً: 

 .(ٕٔ)، والزجاج(ٔٔ)، والطبري(ٓٔ)بشر
 الصعٌد الطٌب طهور المسلم، وإن لم ٌجد الماء»عن أبً ذر لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٖٔ)«"عشر حجج، فإذا وجده، فلٌمسه بَشرته، فإن ذلن خٌر له
 .(ٗٔ)والثالث: تراب الحرث، وهو لول ابن عباس

 .(٘ٔ)والرابع: أنه مكان َحِدٌر ؼٌر بَِطحٍ، وهو لول ابن جرٌج
لال ابن كثٌر:" استنبط كثٌر من الفمهاء من هذه اآلٌة: أنه ال ٌجوز التٌمم لعادم الماء إال  

فمتى طلبه فلم ٌجده جاز له حٌنبذ التٌمم. ولد ذكروا كٌفٌة الطلب فً كتب الفروع، بعد تطلبه، 
كما هو ممرر فً موضعه، كما هو  فً الصحٌحٌن، من حدٌث ِعمران بن حصٌن: أن رسول 

ٌا فبلن، ما منعن أن تصلً مع الموم ؟ »هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجبل معتزال لم ٌصل فً  الموم، فمال: 
ت برجل مسلم ؟ لال: بلى ٌا رسول هللا، ولكن أصابتنً جنابة وال ماء. لال: علٌن بالصعٌد، ألس

 .(2ٔ)"(ٙٔ)«فإنه ٌكفٌن

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 (.ٕٕ٘صحٌح مسلم برلم )(ٕ)
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 . نسبه الطبري إلى البعض.1ٓٗ/1انظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 ولفظه:"وجه األرض".  2ٕ1/ٕ(:ص1ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن المنذر) (٘)
، من لصٌدته المحكمة المشهورة. والبٌت من أبٌاته فً ذكر ظبٌة أودعت ولدها الصؽٌر بٌن 2ٔ٘دٌوانه: (ٙ)

شمس الضحى نال منه التعب، فانطرح على األرض، كؤنه سكران أثمله النعاس. ولوله:  أشجار، فإذا ارتفعت
 ."دبابة": تدب فً أوصال شاربها، ٌعنً الخمر.

 .5ٓٗ/1انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص2ٖٙ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص22ٖ٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/1، وٕٗٗ/  2، و ٘٘٘/  ٘، و ٖٔٓ/  ٖ انظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙ٘/ٕانظر: معانً المرىن: (ٕٔ)
 .(2ٔٔ/ٔ( وسنن النسابً )ٕٗٔ( وسنن الترمذي برلم )ٕٖٖ( وسنن أبً داود برلم )1ٓٔ/٘المسند )(ٖٔ)
:" رواه ابن أبً حاتم، ورفعه ابن مردوٌه فً 1ٕٓ/ٕ، لال ابن كثٌر:5ٔٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)

 تفسٌره".
 .5ٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .(1ٕٙ( وصحٌح مسلم برلم )1ٖٗصحٌح البخاري برلم )(ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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ٌِْدٌكُْم ِمْنهُ{ ]المابدة:   [، أي:" أي امسحوا وجوهكم ٙلوله تعالى:}فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم َوأَ
 .(ٔ)وأٌدٌكم بالتراب"

المسح منه بالوجه، أن ٌضرب المتٌمم بٌدٌه على وجه األرض الطاهر،  لال الطبري:" 
أو ما لام ممامه، فٌمَسح بما علك من الؽُبار وجهه. فإن كان الذي علك به من الؽُبار كثًٌرا فنفخ 
عن ٌدٌه أو نفضه، فهو جابز. وإن لم ٌعلَك بٌدٌه من الؽبار شًء ولد ضرب بٌدٌه أو إحداهما 

ة على أن المتٌمم لو ضرب الصعٌد، ثم مسح ب هما أو بها وجهه، أجزأه ذلن، إلجماع جمٌع الحجَّ
بٌدٌه الصعٌد وهو أرض رمل فلم ٌعلك بٌدٌه منها شًء فتٌمم به، أن ذلن مجزبَه، لم ٌخالؾ 
ذلن من ٌجوز أن ٌُْعتَّد خبلفًا، فلما كان ذلن إجماًعا منهم، كان معلوًما أن الذي ٌراد به من 

بالٌدٌن، مباشرةُ الصعٌد بهما، بالمعنى الذي أمًر هللا بمباشرته بهما، ال ألْخِذ َضْرب الصعٌد 
 .(ٕ)تراٍب منه"

 واختلفوا فً المسح بالٌدٌن على ألوال: 
ندٌن، ولٌس على المتٌمم مسح ما وراء ذلن من الساعدٌن.  أحدها: أن حّد ذلن الكفّان إلى الزَّ

،وبه لال (ٙ)، ومكحول(٘)، وعكرمة(ٗ)فً أحد لولٌه، والشعبً والشعبً (ٖ)وهذا مروي عن عمار
 .(1)، والشافعً فً المدٌم (2)لال مالن فً أحد لولٌه

ولالوا: أمر هللا فً التٌمم بمسح الوجه والٌدٌن، فما مسح من وجهه وٌدٌه فً التٌمم 
 .(5)أجزأه، إال أن ٌمنع من ذلن ما ٌجب التسلٌم له من أصل أو لٌاس

مرة للكفٌن »سر: "أنه سؤل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن التٌمم، فمال: ولد روي عن عمار بن ٌا 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص عن التٌمم"«والوجه  .(ٓٔ)، وفً حدٌث ابن بشر: أن عماًرا سؤل النب

و عن ابن أبزى، لال: "جاء رجل إلى عمر فمال: إّنً أجنبت فلم أجد الماء! فمال عمر:  
ما تذكر أنّا فً مسٌٍر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤجنبت أنا وأنت، فؤما ال تصل. فمال له عمار: أ

أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعَّكت فً التراب وصلٌَّت، فؤتٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلن له، فمال: 
 .(ٔٔ)احدة ؟"إنما كان ٌكفٌن ، وضَرب كفٌّه األرض، ونفخ فٌهما، ومسح وجهه وكفٌه مرة و

والثانً:ان حدُّ المسح الذي أمر هللا به فً التٌمم، أن ٌمسح جمٌع الوجه والٌدٌن إلى المرفمٌن. 
، والشافعً (٘ٔ)، وسالم بن عبدهللا(ٗٔ)، وعامر الشعبً(ٖٔ)،والحسن(ٕٔ)وهذا مروي عن ابن عمر

 .(ٙٔ)فً الجدٌد
المنكبٌن، وعلى ما ٌبلػ المرفمٌن، ولالوا:" ألن لفظ الٌدٌن ٌصدق إطبللهما على ما ٌبلػ 

ٌِْدٌَُهَما {  كما فً آٌة الوضوء، وٌطلك وٌراد بهما ما ٌبلػ الكفٌن، كما فً آٌة السرلة: } فَاْلَطعُوا أَ

                                                             
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٓٔٗ/5تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٙٗ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٙ٘ٓانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٕٙ٘انظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .ٔٔٗ/5(:ص5ٖٙ٘انظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .5ٕٗ/ٔانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٓ/ٕانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (1)
 . ٗٔٗ/5(انظرن تفسٌر الطبري:5)
 .ٕٔٗ/5(:ص5ٙ٘ٙأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/5(:ص5ٙ٘2أخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/1(:ص5ٙٙٔ)-(5ٙ٘1انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٙٔٗ، ٘ٔٗ/5(:ص5ٙٙ2(، و)5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .٘ٔٗ/5(:ص5ٖٙٙ(، و)5ٖٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٙٔٗ/1(:ص5ٙٙٙانظرن تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
واحتج الشافعً بما رواه عن إبراهٌم بن دمحم عن أبً الحوٌرث عن عبد الرحمن بن ، ٕٗ/ٔانظر: األم: (ٙٔ)

ة : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تٌمم فمسح وجهه وذراعٌه" مَّ  .معاوٌة ، عن األعرج ، عن ابن الصَّ
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[ لالوا: وحمل ما أطلك هاهنا على ما لٌد فً آٌة الوضوء أولى لجامع 1ٖ]المابدة: 
 .(ٔ)الطهورٌة"

ابن عمر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "التٌمم  وذكر بعضهم ما رواه الدارلطنً، عن
 . (ٕ)ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للٌدٌن إلى المرفمٌن"

واعتلوا من األثر بما عن أبً جهٌم لال: "رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌبول، فسلَّمت علٌه، فلم 
. فلما فرغ لام إلى حابط فضرب بٌدٌه علٌه، ف ًَّ مسح بهما وجهه، ثم ضرب بٌدٌه إلى ٌرد عل
ًَّ السبلم"  .(ٖ)الحابط فمسح بهما ٌدٌه إلى المرفمٌن، ثم ردَّ عل

، (٘)،(ٗ)الحّد الذي أمر هللا أن ٌبلػ بالتراب إلٌه فً التٌمم: اآلباط. وهذا لول الزهريوالثالث:أن 
 . (ٙ)، وحكً نحوه عن أبً بكر(٘)،(ٗ)الزهري
فً التٌمم، كما أمر بمسح الوجه. ولد أجمعوا من لال ذلن: أن هللا أمر بمسح الٌد وعلة  

 .  (2)أن علٌه أن ٌمسح جمٌع الوجه، فكذلن علٌه جمٌع الٌد، ومن طرؾ الكّؾ إلى اإلبط  ٌدٌ 
واعتلوا من الخبر بما روي عن أبً الٌمظان لال: "كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه 

 حتى أضاء الصبح، فتؽٌَّظ أبو بكر على عابشة، وسلم، فهلن عمد لعابشة، فؤلام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فنزلت علٌه الرخصة، المسح بالصعٌد. فدخل أبو بكر فمال لها: إنن لمباركة! نزل فٌن رخصة! 

  .(1)فضربنا بؤٌدٌنا: ضربة لوجوهنا، وضربة بؤٌدٌنا إلى المناكب واآلباط"
ر عنه فً مسحه بالتراب  أن الحّد الذي ال ٌجزئ المتٌمم أن" -وهللا أعلم-والراجح ٌمّصِ

من ٌدٌه: الكفان إلى الّزندٌن، إلجماع الجمٌع على أن التمصٌر عن ذلن ؼٌر جابز. ثم هو فٌما 
جاوز ذلن مخٌّر، إن شاء بلػ بمسحه المرفمٌن، وإن شاء اآلباط. والعلة التً من أجلها جعلناه 

التراب فً التٌمم حدًّا ال ٌجوز التمصٌر مخًٌرا فٌما جاوز الكفٌن: أن هللا لم ٌحدَّ فً مسح ذلن ب
عنه. فما مسح المتٌمم من ٌدٌه أجزأه، إال ما أُجمع علٌه، أو لامت الحجة بؤنه ال ٌجزبه التمصٌر 

عنه. ولد أجمع الجمٌُع على أن التمصٌر عن الكفٌن ؼٌر مجزئ، فخرج ذلن بالسنة، وما عدا 
لماسح بكفٌه داخبل فً عموم اآلٌة كان خارًجا مما ذلن فمختلؾ فٌه. وإذا كان مختلفًا فٌه، وكان ا

 .(5)لزمه من فرض ذلن"
واختلؾ أهل العلم فً الجنب، هل هو ممن دخل فً رخصة التٌمم إذا لم ٌجد الماء أم ال 

 :(ٓٔ)؟، وفٌه لوالن
أحدهما: أنه ٌجوز، وأن حكم الجنب فٌما لزمه من التٌمم إذا لم ٌجد الماء، حكم من جاء من 

 .(ٔٔ)وسابر من أحَدث ممن ُجعل التٌمم له طهوًرا لصبلته. وهو لول الجمهور الؽابط 
وذلن أن للجنب التٌمم إذا لم ٌجد الماء فً سفره، بإجماع الحجة على ذلن نمبل عن نبٌها  

 ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ٌمطع العذر وٌزٌل الشن.
، وممن تؤول (ٕٔ)عتموهن ولابلوا هذا الممال: تاّولوا }أو المستم النساء{، أو جام 

ًّ المبلمسة بالجماع:اإلمام   ، (ٗ)ولتادة (ٖ)، والحسن (ٕ)، وابن عباس(ٔ) -رضً هللا عنه-عل
 . (٘)ومجاهد

                                                             
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ال ٌصح ؛ ألن فً أسانٌده ضعفاء ال ٌثبت الحدٌث بهم". :"5ٖٔ/ٕ. لال ابن كثٌر:(1ٓٔ/ٔسنن الدارلطنً )(ٕ)
 .ٙٔٗ/5(:ص5ٙٙ1أخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔٗ/5(:ص5ٙٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٗ/1(:ص5ٙٙ5انظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٔٗ/1(:ص5ٙ2ٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٔٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .1ٔٗ/5(:5ٙ2ٓأخرجه الطبري) (1)
 .ٓٔٗ-5ٔٗ/5تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٓٗ/1انظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/5انظرن تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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والثانً: أنه الٌجوز، وال ٌجزئ الجنب ؼٌُر االؼتسال بالماء، ولٌس له أن ٌصلً بالتٌمم، 
، (2)عبدهللا بن مسعود.و(ٙ)-عنهرضً هللا -والتٌمم ال ٌطهره. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب

 .(1)وإبراهٌم النخعً
وعلى هذا المول: إنما جعل التٌمم رخصة لؽٌر الجنب. وتؤولوا لول هللا: }وال جنًبا إال 
عابري سبٌل{، لالوا: ولد نهى هللا الجنب أن ٌمرب مَصلَّى المسلمٌن إال مجتاًزا فٌه حتى ٌؽتسل، 

ص له بالتٌمم.  ولم ٌرّخِ
ٌل لوله:}أو المستم النساء{، أو المستموهن بالٌد، دون الفرج، ودون الجماع، لالوا:وتؤو

، (ٔٔ)، وعبٌدة(ٓٔ)، وابن عمر(5)وومن تؤول المبلمسة فً اآلٌة بالمبلمسة بالٌد: ابن مسعود
،  وبه لال (2ٔ)، وحماد(ٙٔ)، والحكم(٘ٔ)، وابن سٌرٌن (ٗٔ)، وعطاء(ٖٔ)، والشعبً(ٕٔ)والنخعً
 .(1ٔ)الشافعً

هو لول الجمهور، بؤن الجنب ممن أمره هللا بالتٌمم للصبلة إذا لم  -وهللا أعلم-والراجح
، كما (ٕٓ)، ال جمٌع معانً اللمس(5ٔ)ٌجد الماء، ألن المبلمسة، فً هذا الموضع: لمس الجماع

 سبك بٌان ذلن.
بل، ثم ٌصّلًِ أخرج الطبري عن عروة، عن عابشة لالت: "كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ ثم ٌم

 . (ٕٔ)وال ٌتوضؤ"
وفً رواٌة أخرى:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبَّل بعض نسابه، ثم خرج إلى الصبلة ولم ٌتوضؤ. 

 .(ٕٕ)للت: من هً إال أنت ؟ فضحكت

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٖ/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٖ-15ٖ/1(:ص5ٙٓٔ)-(5٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘(، و)5ٖٙٓلطبري)انظر: تفسٌر ا (ٖ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٖ/1(:ص5ٙٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٗ-ٕٕٗ/5(:ص5ٙ2ٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/5(:ص5ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٗ/5(:5ٙ2ٖانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٖٖ/1(:ص5ٖٙٔ)-(5ٙٓٙانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٗ/1(:ص5ٙٔ2انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/1(:ص5ٙٔٙ(، و)5ٖٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ5انظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٙٔ1انظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٙانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖ٘/1(:ص5ٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
فؤشبه أن ٌكون أوجب الوضوء من الؽابط، وأوجبه  . لال الشافعً:"2ٓ1/ٕانظر: تفسٌر الؽمام الشافعً: (1ٔ)

نابة، فؤشبهت المبلمسة، أن تكون: اللمس بالٌد، والمُْبلة من المبلمسة، وإنما ذكرها موصولة بالؽابط، بعد ذكر الج
 ؼٌر الجنابة".

 .ٕٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .ٕٕٗ/5انظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
 .5ٖٙ/1(:ص5ٕٙ5تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 . 5ٖٙ/1(:ص5ٖٙٓتفسٌر الطبري) (ٕٕ)

عروة ، فً هذٌن اإلسنادٌن :  - 5ٖٙٓ - 5ٖٙ5الحدٌثان :  لال السٌد أحمد دمحم شاكر مححمك تفسٌر الطبري:"
هو عروة بن الزبٌر ، ابن أخت عابشة ، على الٌمٌن ، خبلًفا لمن زعم أنه " عروة المزنً " ، من اجل كلمة 
لالها الثوري : " ما حدثنا حبٌب إال عن عروة المزنً " ! فإنه إن لم ٌحدثه عن عروة بن الزبٌر ، فمد حدث 
 ؼٌره عنه.

وفٌه صراحة " عن عروة  -باإلسناد الثانً هنا  -)حلبً( ، عن وكٌع  ٕٓٔ:  ٙمد فً المسند والحدٌث رواه أح
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ٌْكُْم ِمْن َحَرٍج{ ]المابدة:   ُ ِلٌَْجعََل َعلَ مر [، أي:" ما ٌرٌد هللا فً أٙلوله تعالى:}َما ٌُِرٌُد َّللاَّ
 .(ٔ)الطهارة أن ٌَُضٌِّك علٌكم"

 .(ٖ).  وروي عن عكرمة مثل ذلن(ٕ): }من حرج{،  من ضٌك"لال مجاهد:" 
ٌِن  أي: من ضٌك فً الدٌن، دلٌله لوله تعالى: لال المرطبً:"  ٌْكُْم فًِ الّدِ } َوَما َجعََل َعلَ

 .(ٗ)["21ِمْن َحَرجٍ { ]الحج: 
ما ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم من حرج  ما ٌرٌد هللا بما فرض علٌكم من  لال الطبري:أي:" 

الوضوء إذا لمتم إلى صبلتكم، والؽُسل من جنابتكم والتٌمم صعٌدا طٌبا عند عدمكم الماء  
 .(٘)لٌجعل علٌكم من حرج لٌلزمكم فً دٌنكم من ضٌك، وال لٌعنتكم فٌه"

ر، بل أباح التٌمم عند المرض، أي: فلهذا سهل علٌكم وٌسَّر و لال ابن كثٌر:"  لم ٌعّسِ
وعند فمد الماء، توسعة علٌكم ورحمة بكم، وجعله فً حك من شرع هللا ٌموم ممام الماء إال من 

 .(ٙ)بعض الوجوه"
َركُْم{ ]المابدة:   [، أي:" بل ٌرٌد لٌطهركم من الذنوب ٙلوله تعالى:}َولَِكْن ٌُِرٌُد ِلٌَُطّهِ

 .(2)لتٌمم"وأدناس الخطاٌا بالوضوء وا
. (5)، والصنابحً(1)أي: من الذنوب كما ذكرنا من حدٌث أبً هرٌرة لال المرطبً:" 

ولٌل: من الحدث والجنابة. ولٌل: لتستحموا الوصؾ بالطهارة التً ٌوصؾ بها أهل 
 .(ٓٔ)الطاعة"
ركم بما فرض علٌكم من الوضوء من األحداث  لال الطبري:أي:"  ولكن هللا ٌرٌد أن ٌطّهِ

 .(ٔٔ)والؽسِل من الجنابة، والتٌمم عند عدم الماء، فتنظفوا وتطّهروا بذلن أجسامكم من الذنوب"

                                                                                                                                                                               

، من طرٌك وكٌع.  ٕٓ٘بن الزبٌر " . وكذلن جاء التصرٌح بؤنه " عروة بن الزبٌر " ، فً رواٌة ابن ماجه : 
 فارتفع كل شن وكل إشكال.

، بصٌؽة التمرٌض : " روى عن الثوري " . ثم  1ٓٔوكلمة الثوري رواها أبو داود فً سننه ، عمب الحدٌث : 
حدٌثًا  -نمضها هو نفسه ، فمال : " ولد روى حمزة الزٌات ، عن حبٌب ، عن عروة بن الزبٌر ، عن عابشة 

 صحًٌحا " .
كبلهما من طرٌك وكٌع ، به. وفٌهما " عن  -)بشرحنا(  1ٙ، والترمذي :  25ٔوالحدٌث رواه أًٌضا أبو داود : 

 فمط ، كما هنا. عروة "
ولد أطال العلماء الكبلم فً تعلٌل هذا الحدٌث ، وخالفهم آخرون ، فؤثبتوا صحته " عن عروة بن الزبٌر " . 

. وأثبتنا صحته ، وترجٌح المول بؤن " ٕٗٔ - ٖٖٔ:  ٔوهو الصواب. وفصلنا المول فٌه فً شرحنا للترمذي 
مرأة ال ٌنمض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلن واإلطالة المبلمسة " فً هذه اآلٌة هً الجماع ، وأن لمس ال

 - ٘ٙٗ:  ٕ، وابن كثٌر  2ٕٔ - ٖٕٔ:  ٔبه هنا. وانظر السنن الكبرى للبٌهمً ، ورد ابن التركمانً علٌه 
ٗٙٙ. 

 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1٘/ٓٔ(:صٔٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘/ٓٔ(:صٓٗ٘ٔٔانظرن تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1٘-1ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (2)
 . وسوؾ ٌؤتً.15/ٓٔ(:ص1ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
ه، عن عبد هللا الصنابحً، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: "إذا توضؤ العبد المإمن فمضمض خرجت الخطاٌا من فٌ(5)

فإذا استنثر خرجت الخطاٌا من أنفه، فإذا ؼسل وجهه خرجت الخطاٌا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار 
عٌنٌه، فإذا ؼسل ٌدٌه خرجت الخطاٌا من ٌدٌه حتى تخرج من تحت أظفار ٌدٌه، فإذا مسح برأسه خرجت 

، حتى تخرج من تحت الخطاٌا من رأسه حتى تخرج من أذنٌه، فإذا ؼسل رجلٌه خرجت الخطاٌا من رجلٌه
الحدٌث أخرجه مالن فً  أظفار رجلٌه لال: ثم كان مشٌه إلى المسجد وصبلته نافلة له".

 .ٖٖ/ٔ(:ص2ٗ"الموطؤ")
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1٘/ٓٔتفسٌر الطبري (ٔٔ)
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عن أبً أمامة: "أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: إن الوضوء ٌكفّر ما لبله، عن شهر بن حوشب،  
صبلة نافلة. لال للت: أنت سمعت ذلن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لال: نعم، ؼٌَر مرة، وال ثم تصٌر ال

 .(ٔ)مرتٌن، وال ثبلث، وال أربع، وال خمس"
من توضؤ فؤحسن الوضوء »عن أبً إمامة لال، "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وفً رواٌة أخرى 

 .(ٕ)«"معه وبصره وٌدٌه ورجلٌهثم لام إلى الصبلة، خرجت ذنوبه من س
ما من رجل ٌتوضؤ فٌؽسل ٌدٌه أو: »عن كعب بن مرة لال، "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: و

ذراعٌه إال خرجت خطاٌاه منهما، فإذا ؼسل وجهه خرجت خطاٌاه من وجهه، فإذا مسح رأسه 
 .(ٖ)«"خرجت خطاٌاه من رأسه، وإذا ؼسل رجلٌه خرجت خطاٌاه من رجلٌه

إذا ؼسل المإمن كفٌّه »عن عمرو بن عبسة: أنه لال: "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: و
ه، وإذا تمضمض واستنشك خرجت خطاٌاه من فٌه ومنخرٌه، وإذا ؼسل  انتثرت الخطاٌا من كفٌَّ
وجهه خرجت من وجهه حتى تخرج من أشفار عٌنٌه، فإذا ؼسل ٌدٌه خرجت من ٌدٌه، فإذا 

سه وأذنٌه خرجت من رأسه وأذنٌه، فإذا ؼسل رجلٌه خرجت حتى تخرج من أظفار مسح رأ
لدمٌه، فإذا انتهى إلى ذلن من وضوبه كان ذلن حّظه منه، فإذ لام فصلى ركعتٌن ممببل فٌهما 

 .(ٗ)«"بوجهه وللبه على ربه، كان من خطاٌاه كٌوم ولدته أّمه
إذا توضؤ العبد المسلم أو المإمن فؽسل » عن أبً هرٌرة: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: و

وجهه خرجت من وجهه كل خطٌبة نظر إلٌها بعٌنٌه مع الماء، أو مع آخر لطرة من الماء، أو 
ة نحو هذا. وإذا ؼسل ٌدٌه خرجت من ٌدٌه كل خطٌبة بطشت بها ٌداه مع الماء، أو مع آخر لطر

ًٌّا من الذنوب    .(٘)«"من الماء، حتى ٌخرج نم
و، عن حمران مولى عثمان لال:"أتٌت عثمان بن عفان بوضوء وهو لاعد، فتوضؤ ثبلثا 
ثبلثا، ثم لال: رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌتوضؤ كوضوبً هذا. ثم لال: من توضؤ وضوبً هذا كان 

 .(ٙ)إلى المساجد نافلة"من ذنوبه كٌوم ولدته أّمه، وكانت ُخطاه 
ٌْكُْم{ ]المابدة:   [، أي:" ولٌتم نعمته علٌكم ببٌان شرابع ٙلوله تعالى:}َوِلٌُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَ
 .(2)اإِلسبلم"
أن ٌتم نعمته علٌكم بإباحته لكم التٌمم، وتصٌٌره لكم الصعٌد  لال الطبري:أي:ٌرٌد" 

عَمه التً أنعم بها علٌكم، أٌها المإمنون"الطٌب طهورا، رخصة منه لكم فً ذلن مع سابر نِ 
(1). 

أي بالترخٌص فً التٌمم عند المرض والسفر. ولٌل: بتبٌان الشرابع.  لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)"(5)«تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار»ولٌل: بؽفران الذنوب، وفً الخبر 

  . (ٔٔ)ي:" لتشكروه على نعمه"[، أٙلوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن{ ]المابدة:  

                                                             
 .1ٙ-1٘/ٓٔ(:صٖٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٙ/ٓٔ(:ص٘ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .12/ٓٔ(:صٙٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .11/ٓٔ(:ص2ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .15/ٓٔ(:ص1ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٓ-15/ٓٔ(:ص5ٗ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
ٌمول: اللهم إنً أسؤلن تمام النعمة. فمال: رجبلً ٌدعو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل لال: سمع النبً (5)

فمال: "أي شًء تمام النعمة؟ " لال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخٌر. لال: "فإن من تمام النعمة دخول الجنة، 
 والفوز من النار" الحدٌث.

، ولال: هذا حدٌث حسن. وانظر: "الدر ٔٗ٘/ ٘(: 55( كتاب الدعوات، باب )2ٕٖ٘أخرجه الترمذي )
 .1ٙٗ/ ٕالمنثور" 

 [.ٕٙٓ/ٔانظر: الكشاؾ:«.]تمام النعمة الموت على اإلسبلم:»وعن على رضى هللا عنه 
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)أي: لتشكروا نعمته فتمبلوا على طاعته" لال المرطبً:" 
ٌمول:لكً تشكروا هللا على نعمه التً أنعمها علٌكم بطاعتكم إٌاه فٌما  لال الطبري:"

 .(ٕ)أمركم ونهاكم"
أي: لعلكم تشكرون نعَمه علٌكم فٌما شرعه لكم من التوسعة والرأفة  لال ابن كثٌر:"

 .(ٖ)والرحمة والتسهٌل والسماحة"
ولد وردت السنة بالحث على الدعاء عمب الوضوء، بؤن ٌجعل فاعله من المتطهرٌن 

 ، كما رواه اإلمام أحمد ومسلم وأهل السنن، عن عمبة بن(ٗ)الداخلٌن فً امتثال هذه اآلٌة الكرٌمة
، فؤدركت رسول هللا  بن ًّ حتها بعَِش عامر لال: "كانت علٌنا رعاٌة اإلبل، فجاءت نَْوبَتً فََروَّ

ملسو هيلع هللا ىلص لابما ٌحدث الناس، فؤدركت من لوله: "ما من مسلم ٌتوضؤ فٌحسن ُوُضوءه، ثم ٌموم فٌصلً 
أجود هذه! فإذا لابل بٌن  ركعتٌن ُمْمببل علٌهما بملبه ووجهه، إال وجبت له الجنة". لال: للت: ما

ٌدي ٌمول: التً لبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر، رضً هللا عنه، فمال: إنً لد رأٌتن جبت 
الوضوء، ٌمول: أشهد أن ال إله إال هللا وأن  -أو: فٌسبػ  -آنفا لال: "ما منكم من أحد ٌتوضؤ فٌبلػ 

 .(٘)ٌدخل من أٌها شاء" دمحما عبده ورسوله، إال فتحت له أبواب الجنة الثمانٌة،
عن أبً مالن األشعري ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "الطَّهور َشْطر اإلٌمان، والحمد هلل تمؤل 
المٌزان، وسبحان هللا والحمد هلل تمآلن ما بٌن السماء واألرض، والصبلة نور، والصدلة بُرهان، 

ة لن أو علٌن، كل ا  .(ٙ)لناس ٌَْؽُدو، فبابع نفسه فَمعتِمَها، أو ُموِبمَُها"والصبر ضٌاء، والمرآن ُحجَّ
عن ابن عمر لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌمبل هللا صدلة من ؼُلُول، وال صبلة بؽٌر 

 .(2)طهور"
 الفوابد:

 األمر بالطهارة وبٌان كٌفٌة الوضوء وكٌفٌة الؽسل، وكٌفٌة التٌمم. -ٔ

 الناللة للمإمن من الوضوء إلى التٌمم.بٌان األعذار  -ٕ
 بٌان موجبات الوضوء والؽسل. -ٖ
 الشكر هو علة اإلنعام. -ٗ
 :(1)أن هذه اآلٌة الكرٌمة اشتملت على جملة من االحكام-٘

أحدها: أن هذه المذكورات فٌها امتثالها والعمل بها من لوازم اإلٌمان الذي ال ٌتم إال به، ألنه 
الذٌن آمنوا{ إلى آخرها. أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا، اعملوا بممتضى إٌمانكم صدرها بموله }ٌؤٌها 

 بما شرعناه لكم.
 الثانً: األمر بالمٌام بالصبلة لموله: }إذا لمتم إلى الصبلة{ .

 الثالث: األمر بالنٌة للصبلة، لموله: }إذا لمتم إلى الصبلة{ أي: بمصدها ونٌتها.
بلة، ألن هللا أمر بها عند المٌام إلٌها، واألصل فً األمر الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الص

 الوجوب.
 الخامس: أن الطهارة ال تجب بدخول الولت، وإنما تجب عند إرادة الصبلة.

السادس: أن كل ما ٌطلك علٌه اسم الصبلة، من الفرض والنفل، وفرض الكفاٌة، وصبلة 
كثٌر من العلماء، كسجود التبلوة الجنازة، تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند 

 والشكر.

                                                             
 .1ٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٓٙ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .(5٘/ٔ( وسنن النسابً )5ٙٔ( وسنن أبً داود برلم )ٖٕٗصحٌح مسلم برلم )( وٖ٘ٔ/ٗالمسند )(٘)
 .(ٖٕٕصحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 (.ٕٕٗصحٌح مسلم برلم )(2)
 .ٕٕٕانظر: تفسٌر السعدي: (1)
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السابع: األمر بؽسل الوجه، وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما 
 انحدر من اللحٌٌن والذلن طوال. ومن األذن إلى األذن عرضا.

ت خفٌفة وٌدخل فٌه المضمضة واالستنشاق، بالسنة، وٌدخل فٌه الشعور التً فٌه. لكن إن كان
 فبل بد من إٌصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثٌفة اكتفً بظاهرها.

الثامن: األمر بؽسل الٌدٌن، وأن حدهما إلى المرفمٌن و"إلى" كما لال جمهور المفسرٌن بمعنى 
"مع" كموله تعالى: }وال تؤكلوا أموالهم إلى أموالكم{ وألن الواجب ال ٌتم إال بؽسل جمٌع 

 المرفك.
 : األمر بمسح الرأس.التاسع

العاشر: أنه ٌجب مسح جمٌعه، ألن الباء لٌست للتبعٌض، وإنما هً للمبلصمة، وأنه ٌعم المسح 
 بجمٌع الرأس.

الحادي عشر: أنه ٌكفً المسح كٌفما كان، بٌدٌه أو إحداهما، أو خرلة أو خشبة أو نحوهما، ألن 
 هللا أطلك المسح ولم ٌمٌده بصفة، فدل ذلن على إطبلله.

الثانً عشر: أن الواجب المسح. فلو ؼسل رأسه ولم ٌمر ٌده علٌه لم ٌكؾ، ألنه لم ٌؤت بما أمر 
 هللا به.

 الثالث عشر: األمر بؽسل الرجلٌن إلى الكعبٌن، وٌمال فٌهما ما ٌمال فً الٌدٌن.
الرابع عشر: فٌها الرد على الرافضة، على لراءة الجمهور بالنصب، وأنه ال ٌجوز مسحهما ما 

 دامتا مكشوفتٌن.
 الخامس عشر: فٌه اإلشارة إلى مسح الخفٌن، على لراءة الجر فً }وأرجلكم{ .

وتكون كل من المراءتٌن، محمولة على معنى، فعلى لراءة النصب فٌها، ؼسلهما إن كانتا 
 مكشوفتٌن، وعلى لراءة الجر فٌها، مسحهما إذا كانتا مستورتٌن بالخؾ.

 فً الوضوء، ألن هللا تعالى ذكرها مرتبة. السادس عشر: األمر بالترتٌب
 بٌن مؽسولٌن، وال ٌعلم لذلن فابدة ؼٌر الترتٌب. -وهو الرأس-وألنه أدخل ممسوحا 

 السابع عشر: أن الترتٌب مخصوص باألعضاء األربعة المسمٌات فً هذه اآلٌة.
ٌدٌن والرجلٌن، وأما الترتٌب بٌن المضمضة واالستنشاق والوجه، أو بٌن الٌمنى والٌسرى من ال

فإن ذلن ؼٌر واجب، بل ٌستحب تمدٌم المضمضة واالستنشاق على ؼسل الوجه، وتمدٌم الٌمنى 
 على الٌسرى من الٌدٌن والرجلٌن، وتمدٌم مسح الرأس على مسح األذنٌن.

 الثامن عشر: األمر بتجدٌد الوضوء عند كل صبلة، لتوجد صورة المؤمور به.
 الجنابة. التاسع عشر: األمر بالؽسل من

العشرون: أنه ٌجب تعمٌم الؽسل للبدن، ألن هللا أضاؾ التطهر للبدن، ولم ٌخصصه بشًء دون 
 شًء.

 الحادي والعشرون: األمر بؽسل ظاهر الشعر وباطنه فً الجنابة.
الثانً والعشرون: أنه ٌندرج الحدث األصؽر فً الحدث األكبر، وٌكفً من هما علٌه أن ٌنوي، 

 ن هللا لم ٌذكر إال التطهر، ولم ٌذكر أنه ٌعٌد الوضوء.ثم ٌعمم بدنه، أل
 الثالث والعشرون: أن الجنب ٌصدق على من أنزل المنً ٌمظة أو مناما، أو جامع ولو لم ٌنزل.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم ٌجد بلبل فإنه ال ؼسل علٌه، ألنه لم تتحمك منه 
 الجنابة.

 منة هللا تعالى على العباد، بمشروعٌة التٌمم.الخامس والعشرون: ذكر 
السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التٌمم وجود المرض الذي ٌضره ؼسله بالماء، فٌجوز 

 له التٌمم.
السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه، السفر واإلتٌان من البول والؽابط إذا عدم الماء، 

لحصول التضرر به، وبالٌها ٌجوزه العدم للماء ولو كان  فالمرض ٌجوز التٌمم مع وجود الماء
 فً الحضر.

 الثامن والعشرون: أن الخارج من السبٌلٌن من بول وؼابط، ٌنمض الوضوء.
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التاسع والعشرون: استدل بها من لال: ال ٌنمض الوضوء إال هذان األمران، فبل ٌنتمض بلمس 
 الفرج وال بؽٌره.

 ا ٌستمذر التلفظ به لموله تعالى: }أو جاء أحد منكم من الؽابط{ .الثبلثون: استحباب التكنٌة عم
 الحادي والثبلثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة نالض للوضوء.

 الثانً والثبلثون: اشتراط عدم الماء لصحة التٌمم.
الثالث والثبلثون: أن مع وجود الماء ولو فً الصبلة، ٌبطل التٌمم ألن هللا إنما أباحه مع عدم 

 لماء.ا
الرابع والثبلثون: أنه إذا دخل الولت ولٌس معه ماء، فإنه ٌلزمه طلبه فً رحله وفٌما لرب منه، 

 ألنه ال ٌمال "لم ٌجد" لمن لم ٌطلب.
الخامس والثبلثون: أن من وجد ماء ال ٌكفً بعض طهارته، فإنه ٌلزمه استعماله، ثم ٌتٌمم بعد 

 ذلن.
بالطاهرات، ممدم على التٌمم، أي: ٌكون طهورا، ألن الماء السادس والثبلثون: أن الماء المتؽٌر 

 المتؽٌر ماء، فٌدخل فً لوله: }فلم تجدوا ماء{ .
 السابع والثبلثون: أنه ال بد من نٌة التٌمم لموله: }فتٌمموا{ أي: الصدوا.

الثامن والثبلثون: أنه ٌكفً التٌمم بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب وؼٌره. فٌكون 
هذا، لوله: }فامسحوا بوجوهكم وأٌدٌكم منه{ إما من باب التؽلٌب، وأن الؽالب أن ٌكون له  على

ؼبار ٌمسح منه وٌعلك بالوجه والٌدٌن، وإما أن ٌكون إرشادا لؤلفضل، وأنه إذا أمكن التراب 
 الذي فٌه ؼبار فهو أولى.

 طٌبا بل خبٌثا. التاسع والثبلثون: أنه ال ٌصح التٌمم بالتراب النجس، ألنه ال ٌكون
 األربعون: أنه ٌمسح فً التٌمم الوجه والٌدان فمط، دون بمٌة األعضاء.

الحادي واألربعون: أن لوله: }بوجوهكم{ شامل لجمٌع الوجه وأنه ٌعممه بالمسح، إال أنه معفو 
 عن إدخال التراب فً الفم واألنؾ، وفٌما تحت الشعور، ولو خفٌفة.

 تمسحان إلى الكوعٌن فمط، ألن الٌدٌن عند اإلطبلق كذلن. الثانً واألربعون: أن الٌدٌن
 فلو كان ٌشترط إٌصال المسح إلى الذراعٌن لمٌده هللا بذلن، كما لٌده فً الوضوء.

الثالث واألربعون: أن اآلٌة عامة فً جواز التٌمم، لجمٌع األحداث كلها، الحدث األكبر 
بدال عن طهارة الماء، وأطلك فً اآلٌة فلم ٌمٌد واألصؽر، بل ولنجاسة البدن، ألن هللا جعلها 

]ولد ٌمال أن نجاسة البدن ال تدخل فً حكم التٌمم ألن السٌاق فً األحداث وهو لول جمهور 
 العلماء[.

 الرابع واألربعون: أن محل التٌمم فً الحدث األصؽر واألكبر واحد، وهو الوجه والٌدان.
حدثان التٌمم عنهما، فإنه ٌجزئ أخذا من عموم اآلٌة الخامس واألربعون: أنه لو نوى من علٌه 

 وإطبللها.
السادس واألربعون: أنه ٌكفً المسح بؤي شًء كان، بٌده أو ؼٌرها، ألن هللا لال }فامسحوا{ ولم 

 ٌذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شًء.
وضوء، وألن هللا السابع واألربعون: اشتراط الترتٌب فً طهارة التٌمم، كما ٌشترط ذلن فً ال

 بدأ بمسح الوجه لبل مسح الٌدٌن.
لم ٌجعل علٌنا فً ذلن من حرج  -فٌما شرعه لنا من األحكام-الثامن واألربعون: أن هللا تعالى 

 وال مشمة وال عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده لٌطهرهم، ولٌتم نعمته علٌهم.
لتراب، تكمٌل لطهارة الباطن بالتوحٌد، وهذا هو التاسع واألربعون: أن طهارة الظاهر بالماء وا

 والتوبة النصوح.
الخمسون: أن طهارة التٌمم، وإن لم ٌكن فٌها نظافة وطهارة تدرن بالحس والمشاهدة، فإن فٌها 

 طهارة معنوٌة ناشبة عن امتثال أمر هللا تعالى.
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فً الطهارة الحادي والخمسون: أنه ٌنبؽً للعبد أن ٌتدبر الحكم واألسرار فً شرابع هللا، 
وؼٌرها لٌزداد معرفة وعلما، وٌزداد شكرا هلل ومحبة له، على ما شرع من األحكام التً توصل 

 العبد إلى المنازل العالٌة الرفٌعة.
 

 المرآن
ٌْكُْم َوِمٌثَالَهُ ال ِذي َواثَمَكُْم بِِه إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعنَا وَ  ِ َعلَ َ َعِلٌٌم }َواْذكُُروا نِْعَمةَ ّللا  َ إِن  ّللا  ات مُوا ّللا 

ُدوِر )  [1({ ]المائدة: 1بِذَاِت الصُّ

 التفسٌر:
واذكروا نعمة هللا علٌكم فٌما َشَرعه لكم، واذكروا عهده الذي أخذه تعالى علٌكم من اإلٌمان باهلل 

ونهاكم عنه. إن هللا علٌٌم بما  ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والسمع والطاعة لهما، واتموا هللا فٌما أمركم به
ونه فً نفوسكم.  تُِسرُّ

ٌْكُْم{ ]المابدة:   ِ َعلَ [، أي:" واذكروا نعمة هللا علٌكم فٌما 2لوله تعالى:}َواْذكُُروا نِْعَمَة َّللاَّ
 .(ٔ)َشَرعه لكم"

 .(ٕ)، النعم: آالُء هللا"لال مجاهد:" 
 .(ٖ)ٌعنً: باإلسبلم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)وهً نعمة اإلسبلم" لال الزمخشري:" 
 .(٘)أي: تلمّوها بالشكر" لال أبو علً:" 
 .(ٙ)ٌعنً النعم كلها. وفً هذا حث على الشكر" لال ابن الجوزي:" 
[، أي:" واذكروا عهده الذي أخذه تعالى 2لوله تعالى:}َوِمٌثَالَهُ الَِّذي َواثَمَكُْم بِِه{ ]المابدة:  

 .(2)"-ملسو هيلع هللا ىلص- علٌكم من اإلٌمان باهلل ورسوله دمحم

أى: عالدكم به عمدا وثٌما هو المٌثاق الذي أخذه على المسلمٌن حٌن  لال الزمخشري:" 
باٌعهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة فً حال الٌسر والعسر والمنشط والمكره، ولٌل: هو 

 .(1)المٌثاق لٌلة العمبة وفً بٌعة الرضوان"
 .(5)والربوبٌة" -عز وجل -ٌوم أخذ مٌثالكم على المعرفة باهللمماتل:"لال  
 .(ٓٔ)وهو المٌثاق الذي أخذ علٌهم فً صلب آدم" لال ابن أبً زمنٌن:" 
عهده الذي أخذه علٌكم، ولٌس المراد بذلن أنهم لفظوا ونطموا  لال السعدي:أي:"واذكروا 

 .(ٔٔ)هم باهلل ورسوله لد التزموا طاعتهما"بالعهد والمٌثاق، وإنما المراد بذلن أنهم بإٌمان
 واختلؾ أهل التؤوٌل فً  المٌثاق  الذي ذكر هللا فً هذه اآلٌة على ألوال: 

أحدها: أنه مٌثاَق هللا الذي واثَك به المإمنٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حٌن باٌعوا رسوَل هللا 
له فٌما أحبّو وكرهوا، والعمل بكل ما أمرهم هللا به ورسوله. وهذا لول ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة 

 .(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)ابن عباس

                                                             
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٔ/ٓٔ(:ٔ٘٘ٔٔ(، و)ٓ٘٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖالحجة للمرا السبعة: (٘)
 .ٕٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٙ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٓٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .5ٕ/ٓٔ(:صٕ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕ/ٓٔ(:صٖ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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والثانً: أن المراد: مٌثاله الذي أخذ على عباده حٌن أخرجهم من ُصلب آدم ملسو هيلع هللا ىلص، وأشهدهم على 
، (ٕ)، وبه لال مجاهد(ٔ)اسرواه أبو صالح عن ابن عبأنفسهم: ألسُت بربكم ؟ فمالوا: بلى شهدنا. 

 .(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)مجاهد
والثالث: أنه المٌثاق الذي أخذ من الصحابة على السمع والطاعة فً بٌعة العمبة، وبٌعة 

 .(ٗ)الرضوان، ذكره بعض المفسرٌن
 .(٘)والرابع: أنه إلرار كل مإمن بما آمن به. ذكره ابن الجوزي

معناه: "واذكروا  أٌها المإمنون  نعمة هو لول ابن عباس، وأن  -وهللا أعلم–والراجح  
هللا علٌكم  التً أنعمها علٌكم بهداٌته إٌاكم لئلسبلم  وعهده الذي عاهدكم به حٌن باٌعتم رسوله 
دمحما ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة له فً المنَشط والمكَره، والعُسر والٌُسر، وذلن ألن هللا جل ثناإه 

نٌن مٌثالَه الذي واثمهم به، مٌثالَه الذي واثك به أهل التوراة بعد ما أنزل ذكَر بعمب تذكرة المإم
ُ ِمٌثَاَق َبنًِ إِْسَرابٌَِل  كتابه على نبٌه موسى ملسو هيلع هللا ىلص فٌما أمرهم به ونهاهم فٌها، فمال: }َولَمَْد أََخذَ َّللاَّ

ًْ َعَشَر َنِمٌبًا{، اآلٌات بعده -[ ُمنبًِّها بذلن أصحاب رسول هللا ٕٔا ]سور المابدة: َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ
فَهم سوء عالبة أهل الكتاب  -ملسو هيلع هللا ىلص دمحم على مواضع حظوظهم من الوفاء هلل بما عاهدهم علٌه ومعّرِ

فً تضٌٌعهم ما ضٌعوا من مٌثاله الذي واثمهم به فً أمره ونهٌه، وتعزٌر أنبٌابه ورسله زاجًرا 
 .(ٙ)هودهم، فٌُحّل بهم ما أحلَّ بالناكثٌن عهوده من أهل الكتاب لبلهم"لهم عن نكث ع

المٌثاق: العهد المستوثك منه ومٌثاق هللا تعالى: المؤخوذ من عباده على  ولال الراؼب:" 
 أضرب: 

 األول: ما أخذه علٌهم بالفطرة: وهو ما ركزه فٌهم من المعارؾ.
 لوم المكتسبة.الثانً: ما أخذه علٌهم بما أفادهم من الع

 الثالث: ما أخذه علٌهم ببعثة األنبٌاء وإلزامهم بالشرابع.

 الرابع: ما ٌلزم بعضهم عن بعض بما ٌجب علٌهم
 .(2)الوفاء به، ولد حمل اآلٌة على كل ذلن"

إذ للتم:سمعنا  ما للت لنا، وأخذت  [، أي:"2لوله تعالى:}إِْذ لُْلتُْم َسِمْعنَا َوأََطْعَنا{ ]المابدة:  
 .(1)" علٌنا من المواثٌك وأطعنان فٌما أمرتنا به ونهٌتنا عنه

 .(5)فمبلوا ولالوا: سمعنا وأطعنا" لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)لال الصابونً: أي:"حٌن باٌعتموه على السمع والطاعة"

وأنعم علٌكم أٌضا بتوفٌمكم لمبول ذلن منه بمولكم له: سمعنا وأطعنا ،  لال الطبري:أي:"
ٌمول: ففُوا هلل، أٌها المإمنون بمٌثاله الذي واثمكم به، ونعمته التً أنعم علٌكم فً ذلن بإلراركم 
على أنفسكم بالسمع له والطاعة فٌما أمركم به وفٌما نهاكم عنه، ٌَِؾ لكم بما ضمن لكم الوفاَء به 

أنتم وفٌتم له بمٌثاله، من إتمام نعمته علٌكم، وبإدخالكم جنته وإنعامكم بالخلود فً دار  إذا
 .(ٔٔ)"كرامته، وإنماذكم من عمابه وألٌم عذابه

أي: سمعنا ما دعوتنا به من آٌاتن المرآنٌة والكونٌة، سمع فهم وإذعان  لال السعدي:" 
نا عنه باالجتناب. وهذا شامل لجمٌع شرابع الدٌن وانمٌاد. وأطعنا ما أمرتنا به باالمتثال، وما نهٌت

                                                             
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .5ٖ-5ٕ/ٓٔ(:ص٘٘٘ٔٔ(، و)ٗ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٕٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .5ٗ-5ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕٓ/ٗاالصفهانً: تفسٌر الراؼب (2)
 .5ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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الظاهرة والباطنة، وأن المإمنٌن ٌذكرون فً ذلن عهد هللا ومٌثاله علٌهم، وتكون منهم على 
 .(ٔ)بال، وٌحرصون على أداء ما أمروا به كامبل ؼٌر نالص"

لد لالها الصحابة بلسان وأما لوله: }إِْذ لُْلتُْم َسِمْعَنا َوأََطْعنَا{،  لال أبوبكر الجزابري:"
ٌِْه َوَسلََّم على السمع والطاعة فً المنشط والمكره،  الحال عندما باٌعوا رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

 .(ٕ)ولد لالها كل مسلم بلسان الحال لما شهد هلل بالوحدانٌة وللنبً بالرسالة"
حٌن خلمهم من صلب  أخذ المٌثاق األول على العباد -عز وجل -ذلن أن هللا لال مماتل:"

ٌَّتَُهْم -عز وجل -فذلن لوله -علٌه السبلم -آدم : }َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن َبنًِ آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُّرِ
 -، على أنفسنا فمن بلػ منهم العمل وألر هلل(ٖ)َوأَْشَهَدهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت ِبَربِّكُْم لَالُوا بَلَى َشِهْدنَا{

باإلٌمان به وبآٌاته وكتبه ورسله والكتاب والمبلبكة والجنة والنار والحبلل  -جلعز و -هلل
والحرام واألمر والنهً أن ٌعمل بما أمر وٌنتهً عما نهى. فإذا أوفى هللا تعالى بهذا، أوفى هللا له 

رة: } : فً البم-سبحانه -بالجنة، فهذان مٌثالان: مٌثاق باإلٌمان باهلل ومٌثاق بالعمل. فذلن لوله
 -فٌه، وذلن لوله -عز وجل -، سمعنا بالمرآن الذي جاء من عند هللا وأطعنا هللا(ٗ)َسِمْعنا َوأََطْعنا{

َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطٌعُوا{ -سبحانه ، ٌمول: اسمعوا المرآن الذي (٘)فً التؽابن: }فَاتَّمُوا َّللاَّ
وأطٌعوا هللا فٌما أمركم فمن بلػ الحلم والعمل ولم ٌإمن  -عز وجل -هللامن عند  -ملسو هيلع هللا ىلص -جاء به دمحم

وبما  -عز وجل -وال بالرسول والكتاب فمد نمض المٌثاق األول باإلٌمان باهلل -عز وجل -باهلل
 علٌه حٌن خلمه وصار من الكافرٌن. -تعالى -أخذ هللا

 أعلم به. -عز وجل -لم فإن هللاعلٌه المٌثاق األول ولم ٌبلػ الح -عز وجل -ومن أخذ هللا
المٌثاق األول  -عز وجل -لال: وسبل عبد هللا بن عباس عن أطفال المشركٌن فمال: لمد أخذ هللا

 (ٙ)علٌهم فلم ٌدركوا أجبل ولم ٌؤخذوا رزلا ولم ٌعملوا سٌبة } َوال تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرى{ 
 .(2)وماتوا على المٌثاق األول فاهلل أعلم بهم"

َ{ ]المابدة:    .(1)[، أي:" واتموا هللا فٌما أمركم به ونهاكم عنه"2لوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(5)"فً جمٌع أحوالكم" لال السعدي: أي: 

 .(ٓٔ)أي: اجعلوا لكم ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه"لال ابن عثٌمٌن: " 
 .(ٔٔ)َوال تنمضوا ذَِلَن المٌثاق" لال مماتل:"

أمر بالتموى التً هً لزوم الشرٌعة والمٌام بها عمٌدة وعبادة  لال ابوبكر الجزابري:"
 .(ٕٔ)ولضاء وأدبا"

لوا عهده وتنمضوا مٌثاله الذي لال الطبري:أي:" واتموا هللا، أٌها المإمنون، فخافوه أن تبّدِ
له ؼٌر الوفاء بذلن فً واثمكم به، أو تخالفوا ما ضمنتم له بمولكم: سمعنا وأطعنا ، بؤن تضمروا 

ًدا لهم أن  أنفسكم، وهذا وعٌد من هللا جل اسمه للمإمنٌن كانوا برسوله ملسو هيلع هللا ىلص من أصحابه وتهدُّ
ٌنمضوا مٌثاق هللا الذي واثمهم به فً رسول وعهدهم الذي عاهدوه فٌه بؤن ٌضمروا له ِخبلؾ ما 

 .(ٖٔ)أبدوا له بؤلسنتهم "

                                                             
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٔٓٙ/ٔأٌسر التفاسٌر: (ٕ)
 .[2ٕٔ]سورة األعراؾ : (ٖ)
 [.1ٕ٘]سورة البمرة:  (ٗ)
 [.ٙٔ]سورة التؽابن : (٘)
 .[٘ٔ]سورة اإلسراء: (ٙ)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .2ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٔٓٙ/ٔأٌسر التفاسٌر: (ٕٔ)
 .5ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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ُدوِر{ ]المابدة: لوله تعالى:}إِنَّ َّللاََّ   ونه فً 2 َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ [، أي:" إن هللا علٌٌم بما تُِسرُّ
 .(ٔ)نفوسكم"
ٌَمان والشن" لال مماتل:"   .(ٕ)ٌعنً: بما فًِ للوبهم من اإْلِ
فإن هللا مطلع على ضمابر صدوركم وعالم بما تخفٌه نفوسكم ال  لال الطبري:اي:" 

ل بكم من عموبته ما ال لبل لكم به، كالذي حلَّ بمن لبلكم من ٌخفى علٌه شًء من ذلن، فٌُحّ 
 .(ٖ)الٌهود من المسخ وصنوؾ النّمم، وتصٌروا فً معاِدكم إلى سخط هللا وألٌم عمابه"

أي: بما تنطوي علٌه من األفكار واألسرار والخواطر. فاحذروا أن ٌطلع  لال السعدي:" 
م ما ٌكرهه، واعمروا للوبكم بمعرفته ومحبته من للوبكم على أمر ال ٌرضاه، أو ٌصدر منك

ؼفر لكم السٌبات، وضاعؾ لكم الحسنات، لعلمه بصبلح  -إن كنتم كذلن-والنصح لعباده. فإنكم 
 .(ٗ)للوبكم"

ٌذكرهم بعلم هللا تعالى بخفاٌا أمورهم حتى ٌرالبوه وٌخشوه فً  لال ابو بكر الجزابري:" 
تعالى لعباده المإمنٌن إلكمالهم وإسعادهم فله الحمد وله  السر والعلن، وهذا من باب تربٌة هللا

 .(٘)المنة"
 الفوابد:

 ذكر العهود ٌساعد على التزامها والمحافظة علٌها.-ٔ
أن هللا تعالى أمر عباده بذكر نعمه الدٌنٌة والدنٌوٌة، بملوبهم وألسنتهم، فإن فً استدامة  -ٕ

الملب من إحسانه. وفٌه زوال للعجب من النفس  ذكرها داعٌا لشكر هللا تعالى ومحبته، وامتبلء
 .(ٙ)بالنعم الدٌنٌة، وزٌادة لفضل هللا وإحسانه

 ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {.-ٖ
،،«العلٌم»ومن أسمابه  -ٗ المحٌط «العلٌم»فهو سبحانه  ، واْلِعْلُم صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ

 .(2)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاءعلمه بكل شًء، 
لال الخطابً:" العلٌم: هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم الخلك. كموله  

[. وجاء على بناء فعٌل للمبالؽة فً وصفه بكمال ٖٕتعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:
وإن كانوا -[. واآلدمٌون 2ٙ: }وفوق كل ذي علم علٌم{ ]ٌوسؾ:-سبحانه-العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم  -ٌوصفون بالعلم
فً حال دون حال، ولد تعترضهم اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد 

حساب وبالطب ونحوهما من الواحد منهم عالما بالفمه ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بال
[، ٕٔعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-األمور، وعلم هللا 

 .(1)["1ٕ}وأحصى كل شًء عددا{ ]الجن: 
 

 المرآن
ِ شَُهَداَء بِاْلِمْسِط َواَل ٌَْجِرَمن كُْم َشنَآ اِمٌَن َّلِل  ُن لَْوٍم َعلَى أاَل  تَْعِدلُوا }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا كُونُوا لَو 

َ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن ) َ إِن  ّللا   [1({ ]المائدة: 1اْعِدلُوا هَُو أَْلَر ٌُ ِللت ْمَوى َوات مُوا ّللا 

 التفسٌر:

                                                             
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٔٓٙ/ٔأٌسر التفاسٌر: (٘)
 .ٕٕٗانظر: تفسٌر السعدي: (ٙ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (2)
 .2٘شؤن الدعاء: (1)
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امٌن بالحك، ابتؽاء وجه هللا، شُه داء بالعدل، وال ٌا أٌها الذٌن آَمنوا باهلل ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كونوا لوَّ
ٌحملنكم بُْؽُض لوم على أال تعدلوا، اعِدلوا بٌن األعداء واألحباب على درجة سواء، فذلن العدل 

 ألرب لخشٌة هللا، واحذروا أن تجوروا. إن هللا خبٌر بما تعملون، وسٌجازٌكم به.
 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:

تمدم ذكرهم فً لوله تعالى: } َواَل ٌَْجِرَمنَّكُْم أحدها: أنها نزلت من أجل كفار لرٌش أٌضا، ولد 
[، روى نحو هذا أبو صالح، عن ابن َٕشنَآُن لَْوٍم أَْن َصدُّوكُْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم { ]المابدة: 

 .(ٕ)، وبه لال مماتل(ٔ)عباس
 . (ٗ()ٖ)لحسنوالثانً: أنها "نزلت فً لرٌش لما صدوا المسلمٌن عن المسجد الحرام". وهذا لول ا

 . (ٗ()ٖ)لحسنا
لال الجصاص:" لد ذكر هللا تعالى هذا المعنى فً هذه السورة فً لوله: }وال ٌجرمنكم  

[، فحمله الحسن على معنى اآلٌة ٕشنآن لوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا{ ]المابدة: 
 .(٘)األولى، واألولى أن تكون نزلت فً ؼٌرهم وأن ال تكون تكرارا"

النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذهب إلى ٌهود بنً النضٌر ٌستعٌنهم فً دٌة، فهموا بمتله، فنزلت هذه والثالث: أن 
 .(1)، وعبدهللا بن كثٌر(2)، ولتادة(ٙ)اآلٌة، لاله مجاهد
"}َواَل ٌَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا  عن ابن جرٌج، عن عبد هللا بن كثٌر:أخرج الطبري 

ًّ لُوا هَُو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{اْعدِ  ،ولال ابن جرٌج، لال -ملسو هيلع هللا ىلص-، نزلت فً ٌهود خٌبر، أرادوا لتل النب
وا أن ٌمتلوه، فذلن لوله:  عبد هللا بن كثٌر: ذهب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى ٌهود ٌستعٌنهم فً دٌة، فهمُّ

 . ]ضٌؾ جداً[(5)"...{، اآلٌة  َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا}َواَل ٌَْجِرَمنَّكُْم َشنَآُن لَْوٍم 
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: لوله تعالى: [،  أي:" ٌا أٌها الذٌن آَمنوا باهلل ورسوله دمحم 1}

 .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-

 .(ٔٔ)أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه"
الطبري:أي:" ٌا أٌها الذٌن ألّروا بوحدانٌة هللا، وأذعنوا له بالعبودٌة، وسلموا له األلوهة لال  

 .(ٕٔ)وصدَّلوا رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فً نبوته وفٌما جاءهم به من عند ربهم من شرابع دٌنه"
نوا{، إال كان لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آم 

 .(ٖٔ)على شرٌفها وأمٌرها"
 .(ٗٔ)}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:

لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه  
اإلٌمان؛ وعلى أن  المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات

 .(ٔ)فواته نمص فً اإلٌمان"

                                                             
 .ٕٗ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ممالت بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٖ)
: " أن لرٌشا بعثت رجبل لٌمتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤطلع هللا نبٌه على ذلن، ونزلت هذه ٕٗ٘/ٔوفً زاد المسٌر (ٗ)

 اآلٌة، والتً بعدها، هذا لول الحسن".
 .5ٙٗ/ٕأحكام المرآن: (٘)
 .ٕٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:5ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٔ، وزاد المسٌر:5ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5ٙ/ٓٔ(:صٙ٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٙ/ٓٔ(:صٙ٘٘ٔٔوأخرجه الطبري) (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٗٗ/5جامع البٌان: (ٕٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٖٔ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

أٌها لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا 
 .(ٕ)المساكٌن"

ِ{ ]المابدة: لوله تعالى: اِمٌَن َّلِلَّ [، أي:"كونوا مبالؽٌن فً اإِلستمامة بشهادتكم 1}كُونُوا لَوَّ
 .(ٖ)هلل"

 .(ٗ)ٌعنً: لّوالٌن بالعدل" لال مماتل:"
 .(٘)أي: كونوا لوامٌن بالعدل" لال السمعانً:"

معناه: كونوا لوامٌن هلل بالحك فً كل ما ٌلزمكم المٌام به من األمر  لال الجصاص:"
 .(ٙ)بالمعروؾ والعمل به والنهً عن المنكر واجتنابه، فهذا هو المٌام هلل بالحك"

أي خلفاءه شهداء بالعدالة، كما لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا كُونُوا  لال الراؼب:"
اِمٌَن بِاْلِمسْ  ٌِْن{ ]النساء: لَوَّ ِ َوَلْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَِو اْلَواِلَد  .(2)["ِٖ٘ٔط شَُهَداَء َّلِلَّ

أي: لٌكن من دأبكم وعادتكم المٌام بالحك فى أنفسكم باإلخبلص هلل فى  لال المراؼً:"
كل ما تعملونه من أمر دٌنكم وأمر دنٌاكم، بؤن ترٌدوا بعملكم الخٌر والتزام الحك بدون اعتداء 

 .(1)على أحد، وفى ؼٌركم باألمر بالمعروؾ والنهى عن المنكر ابتؽاء مرضاة هللا"
 .(5)[،  أي:" شُهداء بالعدل"1}شَُهَداَء بِاْلِمْسِط{ ]المابدة: لوله تعالى:

 .(ٓٔ)أي: لوالٌن، للصدق" لال السمعانً:"
الشهادة هنا عبارة عن إظهار الحك للحاكم لٌحكم به، أو إظهاره هو له  لال المراؼً:"

بالحكم به أو اإللرار به لصاحبه، وفى كل حال تكون بالعدل ببل محاباة لمشهود له وال لمشهود 
 علٌه، ألجل لرابة أو مال أو جاه، وال تركه لفمر أو مسكنة.

ألى سبب زالت الثمة من الناس  فالعدل هو مٌزان الحموق، إذ متى ولع الجور فى أمة
وانتشرت المفاسد، وتمطعت روابط المجتمع، فبل ٌلبث أن ٌسلط هللا علٌهم بعض عباده الذٌن هم 
ألرب منهم إلى العدل فٌذٌموهم الوبال والنكال، وتلن سنة هللا فى حاضر األمم وؼابرها، ولكن 

 .(ٔٔ)الناس ال ٌعتبرون"
 ل:وفى هذه الشهادة ثبلثة أربعة ألوا

 .(ٕٔ)أحدها: أنها الشهادة بحموق الناس، وهذا لول الحسن
كموله . وهو (ٖٔ)والثانً: الشهادة بما ٌكون من معاصً العباد، وهذا لول بعض البصرٌٌن

[ فكان معناه: أن كونوا من أهل العدالة الذٌن ٖٗٔتعالى: }لتكونوا شهداء على الناس{ ]البمرة: 
 .(ٗٔ)لى الناس ٌوم المٌامةحكم هللا بؤن مثلهم ٌكونون شهداء ع

                                                                                                                                                                               

 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)

 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٔ/ٕنً:تفسٌر السمعا (٘)
 .5ٙٗ/ٕأحكام المرآن: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (2)
 .1ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .1ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .5ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٕٔ)
 .5ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٖٔ)
 .5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٗٔ)
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 .(ٔ)الثالث: الشهادة ألمر هللا تعالى بؤنه حك
ٌّنون عن دٌن هللا، ألن الشاهد ٌبٌن ما ٌشهد علٌه. وهذا لول الزجاج والرابع:  .(ٕ)أي: تب
 .(ٗ)مرادة الحتمال اللفظ لها" (ٖ)وجابز أن تكون هذه المعانً كلها لال الجصاص:" 

[،  أي:" وال ٌحملنكم 1ٌَْجِرَمنَّكُْم َشَنآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا{ ]المابدة: }َواَل لوله تعالى:
 .(٘)شدة بؽضكم لؤلعداء على ترن العدل فٌهم واالعتداء علٌهم"

ٌَمُوُل: ال تحملنكم عداوة المشركٌن، ٌعنً: كفار مكة، }َعلى أاَلَّ تَْعِدلُوا{ َعلَى  لال مماتل:"
 .(ٙ)وتستحلوا منهم محرما" ُحّجاج َربٌِعَة

المعنى: ال ٌحملنكم بؽضكم للمشركٌن على أن تتركوا العدل فتعتدوا  لال الزمخشري:"
علٌهم بؤن تنتصروا منهم وتتشفوا بما فً للوبكم من الضؽابن بارتكاب ما ال ٌحل لكم من مثلة 

 .(2)أو لذؾ أو لتل أوالد أو نساء أو نمض عهد أو ما أشبه ذلن"
كما تشهدون لولٌكم، فاشهدوا علٌه، وكما تشهدون على عدوكم  السعدي: أي:"لال 

فاشهدوا له، ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه ٌجب العدل فٌه، ولبول ما ٌؤتً به من الحك، ألنه 
 .(1)حك ال ألنه لاله، وال ٌرد الحك ألجل لوله، فإن هذا ظلم للحك"

 .(5)، بالسكون«شنآن»ولرئ:
[،  أي:" اعِدلوا بٌن األعداء واألحباب 1}اْعِدلُوا هَُو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى{ ]المابدة: لوله تعالى:

 .(ٓٔ)على درجة سواء، فذلن العدل ألرب لخشٌة هللا"
 .(ٔٔ)"-َعزَّ َوَجلّ  -فاعدلوا فَإِن العدل ألرب للتموى، ٌعنً: لخوؾ َّللاَّ لال مماتل:"

ا، اعدلوا  أٌها المإمنون، ع لال الطبري:أي:" لى كل أحد من الناس ولًٌّا لكم كان أو عدوًّ
فاحملوهم على ما أمرتكم أن تحملوهم علٌه من أحكامً، وال تجوروا بؤحد منهم عنه، والعدُل 

علٌهم ألرب لكم أٌها المإمنون إلى التموى، وإنما وصؾ جل ثناإه  العَْدل  بما وصفه به من أنه  

ال كان هلل بعدله مطٌعًا، ومن كان هلل مطٌعا، كان ال ألرب للتموى  من الجور، ألن من كان عاد
شن من أهل التموى، ومن كان جابرا كان هلل عاصٌا، ومن كان هلل عاصٌا، كان بعًٌدا من 

 .(ٕٔ)تمواه"
لال المراؼً:"هذه الجملة توكٌد للجملة السالفة للعناٌة بؤمر العدل وأنه فرٌضة ال هوادة 

بعد عن سخطه. وتركه من أكبر المعاصً، لما ٌنشؤ عنه من فٌها، ألنه ألرب لتموى هللا وال
المفاسد التً تموض نظم المجتمعات، وتمطع الروابط بٌن األفراد، وتجعل بؤسهم بٌنهم 

 .(ٖٔ)شدٌدا"
أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم فً العمل به، كان ذلن ألرب  لال السعدي:"

 .(ٗٔ)لتموى للوبكم، فإن تم العدل كملت التموى"

                                                             
 .5ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٙٗ/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 ٌمصد االلوال الثبلثة األولى.. (ٖ)
 .5ٙٗ/ٕأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٖٖٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .]بتصرؾ[52-5ٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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على ترن العدل، ثم استؤنؾ فصرح  نهاهم أوال أن تحملهم البؽضاء لال الزمخشري:"
لهم باألمر بالعدل تؤكٌدا وتشدٌدا، ثم استؤنؾ فذكر لهم وجه األمر بالعدل وهو لوله: }هو ألرب 
للتموى{، أى: العدل ألرب إلى التموى، وأدخل فً مناسبتها، أو ألرب إلى التموى لكونه لطفا 

وفٌه تنبٌه عظٌم على أن وجود العدل مع الكفار الذٌن هم أعداء هللا إذا كان بهذه الصفة من فٌها. 
 .(ٔ)الموة، فما الظن بوجوبه مع المإمنٌن الذٌن هم أولٌاإه وأحباإه؟"

َ{ ]المابدة: لوله تعالى:  .(ٕ)[،أي:" واخشوا هللا بما أمركم به"1}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٖ)هللا "فً ترن ما أمركم به، وارتكاب ما نهاكم عنه" لال الماترٌدي:أي: واتموا

 .(ٗ)لال المراؼً:" أي: واتموا سخطه وعمابه"
واحذروا أٌها المإمنون، أن تجوروا فً عباده فتجاوزوا فٌهم حكمه  لال الطبري:أي:"

 .(٘)ولضاَءه الذٌن بٌّن لكم، فٌحّل بكم عموبته، وتستوجبوا منه ألٌم نكاله"
َ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: [،  أي:" إن هللا مطلع على أعمالكم، 1}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٙ)وسٌجازٌكم به"
 .(2)من الطاعة وؼٌره"لال السمرلندي: أي:"

 .(1)ٌعظهم وٌحذرهم" لال مماتل:"
 .(5)عالم بما تعملون مجازٌكم به" لال الثعلبً:أي:"
ى ما علم من أفعالكم التً عملتموها، إن خًٌرا فخٌر، أي: وسٌجزٌكم عل لال ابن كثٌر:"

 .(ٓٔ)وإن شرا فشر"
إن هللا ذو خبرة وعلم بما تعملون أٌها المإمنون فٌما أمركم به وفٌما  لال الطبري:أي:"

نهاكم عنه، من عمل به أو خبلٍؾ له، ُمْحٍص ذلكم علٌكم كلّه، حتى ٌجازٌكم به جزاَءكم، 
 .(ٔٔ)مسًَء بإساءته، فاتموا أن تسٌبوا"المحسَن منكم بإحسانه، وال

ألن هللا "ال ٌخفى علٌه شىء من أعمالكم ظاهرها وباطنها، واحذروا أن  لال المراؼً:
ٌجازٌكم بالعدل على ترككم للعدل، ولد مضت سنته فى خلمه بؤن ٌجعل جزاء ترن العدل فى 

 .(ٕٔ)الدنٌا الذلة والمهانة لؤلمم واألفراد، وفى اآلخرة الخزي ٌوم الحساب"
 الفوابد:

 على العبد، وهو ذكره وشكره بطاعته.وجوب المٌام بحك هللا تعالى  -ٔ
 وجوب العدل فً الحكم والمول والشهادة والفعل ومع الولً والعدو سواء. -ٕ
 تؤكٌد األمر بتموى هللا عز وجل. -ٖ
 

 المرآن
اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم ) ُ ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص   [1({ ]المائدة: 1}َوَعَد ّللا 

 التفسٌر:

                                                             
 .ٖٔٙ-ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .2ٙ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .52/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٓٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٖٓانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .2٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 .ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .52/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
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وعد هللا الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات أن ٌؽفر لهم ذنوبهم، وأن ٌثٌبهم على ذلن 
 الجنة، وهللا ال ٌخلؾ وعده.

 سبب النزول:
ٌمال:إن أهل مكة لالوا بعد ما أسلموا: ما لنا فً اآلخرة ولد أخرجنان  لال السمرلندي:" 

، }وعملوا الصالحات{، بعد اإلسبلم، -ملسو هيلع هللا ىلص-آمنوا{ باهلل وبدمحم وأصحابن!. فمالوا: }وعد هللا الذٌن 
 .(ٔ)}لهم مؽفرة{، لما فعلوا فً حال الشرن، }وأجر عظٌم{، فً اآلخرة"

اِلَحاِت{ ]المابدة: لوله تعالى:  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ وعد هللا الذٌن  [، أي:"5}َوَعَد َّللاَّ
 .(ٕ) ورسوله وعملوا الصالحات"صدَّلوا هللا

اِلحاِت{، ٌعنً: وأدوا الفرابض" لال مماتل:"   .(ٖ)}َوَعِملُوا الصَّ
اِلحاِت{، ٌعنً: الطاعات" لال السمرلندي:"   .(ٗ)}َوَعِملُوا الصَّ
 .(٘)أن ٌؽفر لهم ذنوبهم" [، أي:"5}لَُهْم َمْؽِفَرةٌ{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٙ)على ذنوبهم"أي: تؽطٌة لال الزجاج:" 

 .(2)}َمْؽِفَرةٌ {، أي: لذنوبهم " لال ابن كثٌر:"
لهإالء الذٌن وفوا بالعمود والمٌثاق الذي واثمهم به ربهم}مؽفرة{،  لال الطبري:أي:" 

وهً ستر ذنوبهم السالفة منهم علٌهم وتؽطٌتها بعفوه لهم عنها، وتركه عموبتهم علٌها 
 .(1)وفضٌحتهم بها"

 .(5)تمدٌرها: ولال لهم مؽفرة، ألن الوعد لول، فلذلن جمع الكبلم" لال الثعلبً:" 
 .(ٓٔ)وأن ٌثٌبهم على ذلن الجنة" [، أي:"5}َوأَْجٌر َعِظٌٌم{ ]المابدة: لوله تعالى:

 .(ٔٔ)ٌعنً: جزاء حسنا َوهَُو الجنة"لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)جزاء على إٌمانهم" لال الزجاج:أي:" 

َعِظٌٌم{، وهو: الجنة التً هً من رحمته على عباده، ال ٌنالونها }َوأَْجٌر لال ابن كثٌر:"
بؤعمالهم، بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إلٌهم أعمالهم، وهو تعالى الذي 

 .(ٖٔ)جعلها أسباًبا إلى نٌل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة "
ع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم، جزاًء على أعمالهم ٌمول: ولهم ملال الطبري:" 

من خٌره ؼٌر « العظٌم»التً عملوها ووفابهم بالعمود التً عالدوا ربهم علٌها، }أجر عظٌم{، و
 .(ٗٔ)محدود مبلؽه، وال ٌعرؾ منتهاه ؼٌره تعالى ذكره"

ان للوعد بعد تمام الكبلم لبله، بٌ }لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم{،"لوله تعالى: لال الزمخشري: 
كؤنه لال: لدم لهم وعدا فمٌل: أى شًء وعده لهم؟ فمٌل: لهم مؽفرة وأجر عظٌم، وهذا المول 

                                                             
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٖٖ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٖٙ-ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .51/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٗ/ٗتفسٌر الثعلبً: (5)
 .1ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٙ-ٕٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .51/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ٌتلمون به عند الموت وٌوم المٌامة، فٌسرون به وٌستروحون إلٌه وٌهون علٌهم السكرات 
 .(ٔ)واألهوال لبل الوصول إلى الثواب"

 .(ٕ)هً تمادٌر محتملة، واألول أوجهها" زمخشري لاببل:"علّك أبو حٌان على كبلم ال 
"أي: ال تعرؾ كنهه أفهام  لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم{:،فً معنى لوله}  لال المرطبً: 

ةِ أَْعٌٍُن{ ]السجدة:  الخلك، كما لال: ًَ لَُهْم ِمْن لُرَّ [، وإذا لال هللا 2ٔ}فَبَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
[، فمن ذا الذي ٌمدر ٔٔ[، و}أجر كبٌر{]هود: ٔٔتعالى:}أجر عظٌم{، و}أجر كرٌم{]ٌس: 

 .(ٖ)لدره؟"
 :(ٗ)وذكر ابن الجوزي فً تفسٌر هذه اآلٌة لولٌن 

 أحدهما: أن المعنى: وعدهم هللا أن ٌؽفر لهم وٌؤجرهم، فاكتفى بما ذكر عن هذا المعنى.
 ة.والثانً: أن المعنى: وعدهم فمال: لهم مؽفر

 الفوائد:
 الترؼٌب والترهٌب بذكر الوعد والوعٌد.-ٔ
 .(٘)هذه آٌة وعد للمإمنٌن بستر الذنوب علٌهم وبالجنة فهً األجر العظٌم" لال ابن عطٌة:"-ٕ
 

 المرآن
 [ٓٔ({ ]المائدة: ٓٔ}َوال ِذٌَن َكفَُروا َوَكذ بُوا بِآٌَاتِنَا أُولَئَِن أَْصَحا ٌُ اْلَجِحٌِم )

 التفسٌر:
والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا الدالة على الحك المبٌن، وكذَّبوا بؤدلته التً جاءت بها الرسل، هم 

 أهل النار المبلزمون لها.
[، أي:" والذٌن جحدوا وحدانٌة هللا الدالة على ٓٔلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة:  

 .(ٙ)الحك المبٌن"
ر باهلل ورسله، ال فارق فى ذلن بٌن كفر بالجمٌع وكفر الكفر هنا هو الكف لال المراؼً:" 
 .(2)بالبعض"
[، أي:" وكذَّبوا بؤدلته التً جاءت بها ٓٔلوله تعالى:}َوَكذَّبُوا بِآٌَاتَِنا{ ]المابدة:  
 .(1)الرسل"

 .(5)الدالة على الحك المبٌن، فكذبوا بها بعد ما أبانت الحمابك" لال السعدي:اآلٌات " 
 وآٌات هللا لسمان:  المراؼً:"لال  

 آٌاته المنزلة على رسله. -
وآٌاتها التً ألامها فى األنفس واآلفاق للداللة على وحدانٌته وكماله ولدرته وإرادته، وعلى   -

 .(ٓٔ)صدق رسله فٌما ٌبلؽون عنه"
 .(ٔٔ)لها"[، أي:" أهل النار المبلزمون ٓٔلوله تعالى:}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]المابدة:  
 .(ٕٔ)أى: ال ٌفارلونها" لال النسفً:" 

                                                             
 .ٖٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .52ٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .ٙٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (5)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
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 .(ٔ)المبلزمون لها مبلزمة الصاحب لصاحبه" لال السعدي:أي:" 
وهذا من عدله تعالى، وحكمته وُحْكمه الذي ال ٌجور فٌه، بل هو الَحَكُم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)العدل الحكٌم المدٌر"
}لَالُوا اْبنُوا  الجحٌم النار العظٌمة كما لال تعالى حكاٌة عن لوم إبراهٌم: لال المراؼً:" 

 .(ٖ)["52لَهُ بُْنٌَاًنا فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم{ ]الصافات: 
 .(ٗ)الجحٌم هً النار، وسمٌت بذلن لبعد لعرها وظلمة مرءاها"لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: و 
 .(ٗ)مرءاها"
تً اشتّد تولدها فاشتّد احمرارها فبل ٌراها أحد إال لال الشربٌنً:} الجحٌم{" أي: النار ال 

أحجم عنها فٌلمون فٌها ثم ٌبلزمونها فبل ٌنفكون عنها كما هو شؤن الصاحب وهذا من عادة هللا 
سبحانه وتعالى إنه ٌتبع حال أحد الفرٌمٌن حال الفرٌك اآلخر وفاء بحك الدعوة وفٌه مزٌد وعد 

 .(٘)للمإمنٌن وتطٌٌب لملوبهم"
 -ل الزجاج:" الجحٌم: النار الشدٌدة الولود، ولد جحم فبلن النار إذا شدد ولودها، لا 

 وٌمال لعٌن األسد جحمة لشدة تولدها، وٌمال لولود الحرب، وهو شدة المتال فٌها: جاحم.
 :(ٙ)لال الشاعر

 التخٌل والمراح               والخٌل ال ٌبمى لجاحمها 
 .(2)النجدات والفرس الولاح"               إال الفتى الصبار فً 

جاءت الجملة فعلٌة متضمنة الوعد بالماضً الذي  (1)«المإمنٌن»فً  لال أبو حٌان:" 
هو دلٌل على الولوع، فؤنفسهم متشولة لما وعدوا به، متشوفة إلٌه مبتهجة طول الحٌاة بهذا 

 الوعد الصادق. 
على ثبوت هذا الحكم لهم، وأنهم أصحاب جاءت الجملة اسمٌة دالة « الكافرٌن»وفً 

النار، فهم دابمون فً عذاب، إذ حتم لهم أنهم أصحاب الجحٌم، ولم ٌؤت بصورة الوعٌد، فكان 
 .(5)ٌكون الرجاء لهم فً ذلن"

 الفوائد:
 الترؼٌب والترهٌب بذكر الوعد والوعٌد.-ٔ
للوبهم، فؤصبحوا صما أن هإالء الكافرٌن نفوسهم لد فسدت، وسوء أعمالهم لد ران على -ٕ

 عمٌا ال ٌبصرون، لذلن استحموا العذاب فى نار عظٌمة أعدها هللا لمن كفر وكذب بآٌاته.
 
 المرآن

ٌِْدٌَهُ  ٌْكُْم أَ ٌْكُْم إِْذ َهم  لَْوٌم أَْن ٌَْبسُطُوا إِلَ ِ َعلَ ٌِْدٌَُهمْ }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا اْذكُُروا نِْعَمَت ّللا   ْم فََكف  أَ
ِ فَْلٌَتََوك ِل اْلُمْإِمنُوَن ) َ َوَعلَى ّللا   [ٔٔ({ ]المائدة: َٔٔعْنكُْم َوات مُوا ّللا 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم هللا به علٌكم من نعمة األمِن، 

فصرفهم هللا عنكم، وحال بٌنهم وإلماِء الرعب فً للوب أعدابكم الذٌن أرادوا أن ٌبطشوا بكم، 

                                                             
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .2ٖتفسٌر جزء عم البن عثٌمٌن: (ٗ)
 .ٖٓٙ/ٔالسراج المنٌر فً اإلعانة على معرفة بعض معانً كبلم ربنا الحكٌم الخبٌر: (٘)
لحماسة البٌتان لسعد بن مالن بن ضبٌعة، وكان شاعراً جاهلٌاً مجٌداً وفارساً من سادات بكر بن وابل، انظر ا(ٙ)

 .(5ٕٔ/ ٔبشرح التبرٌزي: )
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٕمعانً المرآن: (2)
اِلَحاِت لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظٌٌم ) فً اآلٌة السابمة: (1) ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  [.5({ ]المابدة : 5}َوَعَد َّللاَّ
 .52ٔ/ٗالبحر المحٌط: (5)
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وبٌن ما أرادوه بكم، واتموا هللا واحذروه، وتوكلوا على هللا وحده فً أموركم الدٌنٌة والدنٌوٌة، 
 وثِموا بعونه ونصره.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:
أحدها: أن النبً خرج إلى ٌهود بنً النضٌر، ٌستعٌن بهم فً دٌة، فهّموا أن ٌمتلوه، فنزل ذلن 

، (٘)، وٌزٌد بن أبً زٌاد(ٗ)، وعبدهللا بن كثٌر(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وأبً مالن(ٔ)، وهذا لول لتادةفٌه
 .(2)، وذكره مماتل(ٙ)، وعكرمة(٘)زٌاد

وأخرج الطبري عن ابن عباس:" أن لوما من الٌهود َصنَعوا لرسول هللا وأصحابه 
م، وأمَر أصحابه فلم طعاما لٌمتلوه إذا أتى الطعام، فؤوحى هللا إلٌه بشؤنهم، فلم ٌؤِت الطعا

 .(1)ٌؤتوه"
أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خبلؾ ما ترجم به من  لال ابن عطٌة:"

أن لوما من الٌهود صنعوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه طعاما لٌمتلوه إذا أتى الطعام، فٌشبه أن ابن عباس 
 .(5)إنما وصؾ لصة بنً النضٌر المتمدمة"

روي عن لتادة لوله: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمة هللا علٌكم إذ هم لوم أن ٌبسُطوا  والثانً:
إلٌكم أٌدٌهم .....{اآلٌة، ذكر لنا أنها نزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ببَْطِن نخل فً الؽَْزوة 

ن. ذكر لنا أن رجبل انتدب السابعة، فؤراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن ٌفتِكوا، فؤطلعه هللا على ذل
ًَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسٌفُه موضوع، فمال: آخذه، ٌا نبً هللا ؟ لال: خذه! لال: أستلُّه ؟ لال:  لمتله، فؤتى نب
نعم! فسلَّه، فمال، من ٌمنعن مّنًِ ؟ لال: هللا ٌمنعُنً منن!. فهّدده أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأؼلظوا 

ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابَه بالرحٌل، فؤنزلت علٌه صبلة الخوؾ عند ذلن  له المول، فشاَم السٌَّؾ وأمر نب
 ]ضعٌؾ[.(ٓٔ)"

وروي عن جابر بن عبد هللا األنصاري: "أن رجبل من محارب ٌمال له ؼورث بن 

لال: أفتن  الحارث لال لمومه من ؼطفان ومحارب: أال ألتل لكم دمحما؟ لالوا: نعم، وكٌؾ تمتله؟
وهو جالس وسٌفه فً حجره، فمال: ٌا دمحم أنظر إلى سٌفن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -به، لال فؤلبل إلى رسول هللا 

ثم لال: ٌا دمحم ما  -عز وجل  -، فؤخذه فاستله، ثم جعل ٌهزه وٌهم به، فكبته هللا «نعم»هذا؟ لال: 
، ثم أؼمد «ٌمنعنً هللا منن»لال:  ، لال: أال تخافنً وفً ٌدي السٌؾ؟«ال»تخافنً؟ لال: 

فؤنزل هللا تعالى: }اذكروا نعمة هللا علٌكم إذ هم لوم أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -السٌؾ ورده إلى رسول هللا 
 .]ضعٌؾ[(ٔٔ)ٌبسطوا إلٌكم أٌدٌهم{"

وفً السٌاق نفسه لال الضحان: "كان سبب نزول هذه اآلٌة أن النبً صلى هللا علٌه 
لٌلة إلى البمٌع إلى لبور الشهداء وحده، فؤتاه رجل من الٌهود شدٌد محارب، وسلم خرج ذات 

                                                             
 .ٔٓٔ/ٓٔ(:ص2٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٗٓٔ/ٓٔ(:صٖٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص5٘٘ٔٔ(، و)1٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ(:صٔٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٓٔ(:صٓٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٓٔ(:صٕٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .٘ٓٔ/ٓٔ(:صٗٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 ، وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.٘ٓٔ/ٓٔ(:ص٘ٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد.1ٖ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
( من طرٌك ابن إسحاق ٔٙ/ٔ، وأخرجه أبو نعٌم )دالبل النبوة: 5ٖٔأخرجه الواحدي فً اسباب النزول: (ٔٔ)

به، وإسناده ضعٌؾ لعنعنة ابن إسحاق، وضعؾ عمرو بن عبٌد فإنه مبتدع داعٌة )علوم الحدٌث البن الصبلح: 
 ( .ٖٓٙرلم:  - 2ٗ/ٕ( )تمرٌب التهذٌب: 1ٖ( )الباعث الحثٌث: ٖٓٔ

، 5ٖٔ/ ٙ، والبٌهمً  1ٖٗومسلم  ٖٙٔٗو  ٌٖ٘ٔٗث فصحٌح. أخرجه البخاري أصل الحدو
 .ٙٓٔ/ٓٔ(:صٙٙ٘ٔٔوالطبري)
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فمال: إن كنت نبٌا كما تزعم فؤعطنً سٌفن هذا، فإن األنبٌاء ال ٌبخلون، فؤعطاه سٌفه فشهر 
الٌهودي السٌؾ وهزه لٌضربه به. فلم ٌجترئ للرعب الذي لذفه هللا تعالى فً للبه، ثم رد علٌه 

 .(ٔ)ٌا أٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمة هللا علٌكم{"السٌؾ فنزل: }
وذكر الوالدي وابن أبً حاتم أنه أسلم. وذكر لوم أنه ضرب برأسه فً  لال المرطبً:"
 .(ٕ)ساق شجرة حتى مات"

 .(ٖ)ثابتة فً الصحٌح" -وهو َؼْوَرث بن الحارث  -ولصة هذا األعرابً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)الصحٌح"

الٌهود حٌن ظاهروا المشركٌن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هذا لول ابن والثالث: أنها نزلت فً حك 
 .(ٗ)زٌد

والرابع: وحكى ابن فورن عن الحسن بن أبً الحسن: "أن اآلٌة نزلت بسبب أن لرٌشا بعثت 
 .(٘)إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص رجبل لٌؽتاله وٌمتله، فؤطلعه هللا تعالى على ذلن وكفاه شره"

ابن عطٌة:" وٌحسن على هذا المول أن تكون اآلٌة نزلت عمب ؼزوة الخندق وحٌن  لال 
 .(ٙ)هزم هللا األحزاب"

[، أي لد أعطٌتم ٖوالخامس: أنها نزلت فً معنى: }الٌوم ٌبس الذٌن كفروا من دٌنكم{]المابدة:
بسطوا إلٌكم أٌدٌهم الظفر علٌهم، فمال:}ٌا أٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمت هللا علٌكم إذ هم لوم أن ٌ

 .(2)فكؾ أٌدٌهم عنكم{. لاله الزجاج
لال أبو حٌان:" ولد طولوا بذكر أسباب أخر. وملخص ما ذكروه أن لرٌشا، أو بنً  

النضٌر، أو لرٌظة، أو ؼورثا، هموا بالمتل بالرسول، أو المشركٌن هموا بالمتل بالمسلمٌن، أو 
، أو عمٌب الخندق (1)[، لاله الزجاجٖنكم{]المابدة:نزلت فً معنى: }الٌوم ٌبس الذٌن كفروا من دٌ

[، والذي تمتضٌه اآلٌة ٕ٘الخندق حٌن هزم هللا األحزاب:}وكفى هللا المإمنٌن المتال{]األحزاب:

أن هللا تعالى ذكر المإمنٌن بنعمه إذ أراد لوم من الكفار لم ٌعٌنهم هللا بل أبهمهم أن ٌنالوا 
 .(5)التموى والتوكل علٌه"المسلمٌن بشر، فمنعهم هللا، ثم أمرهم ب

وأولى األلوال بالصحة فً تؤوٌل ذلن، لوُل من لال: عنى هللا بالنعمة  لال الطبري:"
التً ذكر فً هذه اآلٌة، نعمتَه على المإمنٌن به وبرسوله التً أنعم بها علٌهم فً استنماذه نبٌّهم 

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً دمحما ملسو هيلع هللا ىلص مما كانت ٌهود بنً النضٌر همت به من  لتله ولتل من معه ٌوَم سار إلٌهم نب
لها عن لتٌلً عمرو بن أمٌة، وإنما للنا ذلن أولى بالصحة فً تؤوٌل ذلن ألن  الدٌة التً كان تحمَّ
هللا جل ثناإه عمًّب ذكر ذلن برمً الٌهود بصنابعها ولبٌح أفعالها، وخٌانتها ربَّها وأنبٌاءها. ثم 

ه ملسو هيلع هللا ىلص بالعفو عنهم، والصفح عن عظٌم جهلهم، فكان معلوما بذلن أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌإمر بالعفو أمر نبٌَّ 
عنهم والصفح َعِمٌب لوله: }إذ هم لوم أن ٌبسطوا إلٌكم أٌدٌهم{  وؼٌُرهم كان ٌبسط األٌدي 

وا ببسط األٌدي إلٌهم ؼٌَرهم ل ًٌّا أن ٌكون األمر بالعفو إلٌهم، ألنه لو كان الذٌن همُّ كان حر
ن لم ٌجر لهم بذلن ذكر ولكان الوصؾ بالخٌانة فً وصفهم فً هذا  والصفح عنهم، ال عمَّ
الموضع، ال فً وصؾ من لم ٌجر لخٌانته ذكر، ففً ذلن ما ٌنبا عن صحة ما لضٌنا له 

 .(ٓٔ)بالصحة من التؤوٌبلت فً ذلن، دون ما خالؾ "

                                                             
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .2٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .51ٔ/ٗالبحر المحٌط: (5)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٔٔأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة: }ٌَا لوله تعالى:
 .(ٔ)وعملوا بشرعه"

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان 
 .(ٕ)على شرٌفها وأمٌرها"

 .(ٖ)وحٌد هللا"}آمنوا باهلل{، ٌعنً: بت لال سعٌد بن جبٌر:"لوله:
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:  إذا سمعت هللا ٌمول: }

 .(ٕ)سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
ٌْكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: ِ َعلَ [، أي:" اذكروا فضل هللا علٌكم ٔٔ}اْذكُُروا نِْعَمَت َّللاَّ

 .(ٗ)أعدابكم" بحفظه إٌِاكم من
ٌِْدٌَُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى: ٌْكُْم أَ [، أي:" إذ أراد لوم أن ٔٔ}إِْذ َهمَّ لَْوٌم أَْن ٌَْبسُطُوا إِلَ

 .(٘)ٌبطشوا بكم بالمتل واإِلهبلن"
 .(ٙ)هم ٌهود" لال مجاهد:"

 .(2)لال السمرلندي:أي:" أرادوا وتمنوا أن ٌمدوا أٌدٌهم إلٌكم بالمتل"
بالمتل واإلهبلن، ٌمال بسط إلٌه ٌده إذا بطش به وبسط إلٌه لسانه  البٌضاوي:أي:"لال 

 .(1)إذا شتمه"
 .(5)مدها إلى المبطوش به"« بسط الٌد»معنى: لال الزمخشري:"

ٌِْدٌَُهْم َعْنكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: [، أي:" فصرفهم هللا عنكم، وحال بٌنهم ٔٔ}فََكؾَّ أَ
 .(ٓٔ)"وبٌن ما أرادوه بكم

 .(ٔٔ)لال السمرلندي:أي:" فكؾ أٌدٌهم عنكم بالمنع"
 .(ٕٔ)منعها أن تمد إلٌكم ورد مضرتها عنكم" لا البٌضاوي:أي:"

َ{ ]المابدة: لوله تعالى:  .(ٖٔ)[، أي:" واتموا هللا واحذروه"ٔٔ}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٗٔ)أي: واتموا هللا الذي أراكم لدرته على أعدابكم ولت ضعفكم ولوتهم" لال المراؼً:"

ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمْإِمنُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: [، أي:" وتوكلوا على هللا وحده ٔٔ}َوَعلَى َّللاَّ
 .(٘ٔ)فً أموركم الدٌنٌة والدنٌوٌة، وِثموا بعونه ونصره"

 .(ٙٔ)ن أن ٌتوكلوا على هللا وٌثموا بالنصر لهم"ٌعنً: على المإمنٌ لال السمرلندي:"
 .(2ٔ)فإنه الكافً إلٌصال الخٌر ودفع الشر" لال البٌضاوي:أي:"

                                                             
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٓٓٔ/ٗ(:صٗٓٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٙٓصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .]بتصرؾ[.ٖٙٓصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٖٓتفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٗٔٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٙٔ)
 .1ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2ٔ)
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أي: ٌعتمدوا علٌه فً جلب مصالحهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، وتبرإوا من  لال السعدي:"
وكله، حولهم ولوتهم، وٌثموا باهلل تعالى فً حصول ما ٌحبون. وعلى حسب إٌمان العبد ٌكون ت

 .(ٔ)وهو من واجبات الملب المتفك علٌها"
وتوكلوا علٌه وحده فمد أراكم عناٌته بمن ٌكلون أمورهم إلٌه بعد  لال المراؼً:أي:"

مراعاة سننه والسٌر علٌها فً اتماء كل ما ٌخشى ضره وتسوء عالبته، ال على أولٌابكم 
وحلفابكم، ألن األولٌاء لد تنمطع بهم األسباب وٌجٌبون داعى الٌؤس إذا اشتد البؤس، والحلفاء لد 

ر وؼٌرهم، ولكن المإمن المتوكل على هللا إذا هم أن ٌٌؤس تذكر أن ٌؽدرون كما ؼدر بنو النضٌ
هللا ولٌه وهو الذي بٌده ملكوت كل شىء، وهو الذي ٌجٌر وال ٌجار علٌه، فتتجدد لوته وٌفر منه 
الٌؤس فٌنصره هللا وٌخذل أعداءه كما حدث ألولبن الكملة المتوكلٌن مع سٌد المرسلٌن أٌام 

 .(ٕ)ؤلب الناس كلهم علٌهم"ضعفهم وللتهم وفمرهم وت
وجاء األمر بالتوكل أمر ؼابب ألجل الفاصلة، وإشعارا بالؽلبة، وإفادة  لال ابو حٌان:"

لعموم وصؾ اإلٌمان، أي: ألجل تصدٌمه باهلل ورسوله ٌإمر بالتوكل كل مإمن، والبتداء اآلٌة 
 .(ٖ)بمإمنٌن على جهة االختصاص وختمها بمإمنٌن على جهة التمرٌب"

 وابد:الف
 وجوب ذكر النعمة حتى ٌإدى شكرها.-ٔ
 وجوب التوكل على هللا تعالى والمضً فً أداء ما أوجب هللا تعالى. -ٕ
لال السعدي:" ٌذكر تعالى عباده المإمنٌن بنعمه العظٌمة، وٌحثهم على تذكرها بالملب -ٖ

فلٌعدوا  -بٌهم نعمة كما أنهم ٌعدون لتلهم ألعدابهم، وأخذ أموالهم وببلدهم وس-واللسان، وأنهم 
أٌضا إنعامه علٌهم بكؾ أٌدٌهم عنهم، ورد كٌدهم فً نحورهم نعمة. فإنهم األعداء، لد هموا 

 بؤمر، وظنوا أنهم لادرون علٌه.

فإذا لم ٌدركوا بالمإمنٌن ممصودهم، فهو نصر من هللا لعباده المإمنٌن ٌنبؽً لهم أن ٌشكروا هللا 
ٌشمل كل من هم بالمإمنٌن بشر، من كافر ومنافك وباغ، على ذلن، وٌعبدوه وٌذكروه، وهذا 

 .(ٗ)كؾ هللا شره عن المسلمٌن، فإنه داخل فً هذه اآلٌة"
 المرآن

ُ إِنًِّ َمعَ  ًْ َعَشَر نَِمٌباا َولَاَل ّللا  ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَرائٌَِل َوبَعَثْنَا ِمْنُهُم اثْنَ  كُْم لَئِْن أَلَْمتُمُ }َولَمَْد أََخذَ ّللا 
ا َحَسناا َْلَُكفِّرَ  َ لَْرضا ْرتُُموهُْم َوأَْلَرْضتُُم ّللا  َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرسُِلً َوَعز  ٌْتُُم الز  اَلةَ َوآتَ ن  َعْنكُْم الص 

فَمَْد َضل  َسَواَء  َسٌِّئَاتِكُْم َوَْلُْدِخلَن كُْم َجن اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر فََمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَن ِمْنكُمْ 
 [ٕٔ({ ]المائدة: ٕٔالس بٌِِل )
 التفسٌر:

ولمد أخذ هللا العهد المإكَّد على بنً إسرابٌل أن ٌخلصوا له العبادة وحده، وأمر هللا موسى أن 
ٌجعل علٌهم اثنً عشر عرًٌفا بعدد فروعهم، ٌؤخذون علٌهم العهد بالسمع والطاعة هلل ولرسوله 

لبنً إسرابٌل: إنً معكم بحفظً ونصري، لبن ألمتم الصبلة، وأعطٌتم الزكاة  ولكتابه، ولال هللا
لتم برسلً فٌما أخبروكم به ونصرتموهم، وأنفمتم فً سبٌلً،  المفروضة مستحمٌها، وصدَّ
ألكفِّرنَّ عنكم سٌباتكم، وألْدِخلَنَّكُم جناٍت تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار، فمن جحد 

 م فمد عدل عن طرٌك الحك إلى طرٌك الضبلل.هذا المٌثاق منك
ُ ِمٌثَاَق بَنًِ إِْسَراِبٌَل{ ]المابدة:   [، أي:" ولمد أخذ هللا العهد ٕٔلوله تعالى:}َولَمَْد أََخذَ َّللاَّ

 .(٘)المإكَّد على بنً إسرابٌل أن ٌخلصوا له العبادة وحده"
 .(ٔ): الٌهود من أهل الكتاب"لال الحسن:" 

                                                             
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .51ٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٖ)
 .ٕٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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 .(ٕ)أخذ هللا مواثٌمهم أن ٌخلصوا له، وال ٌعبُدوا ؼٌره" العالٌة:"لال ابو  
: وهذه اآلٌة أنزلْت إعبلًما من هللا جّل ثناإه نبٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص والمإمنٌن به، أخبلَق لال الطبري:" 

وا ببسط أٌدٌهم إلٌهم من الٌهود، وأن الذي هموا به من الؽدر ونمض العهد الذي بٌ نهم الذٌن همُّ
وبٌنه، من صفاتهم وصفات أوابلهم وأخبللِهم وأخبلِق أسبلفهم لدٌما واحتجاجا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص على 
ًّ أمورهم ومكنون علومهم  ٌَّاه على ما كان علمه عنَدهم دون العرب من خف الٌهود، بإطبلعه إ

، وإصرارهم على الكفر، مع علمهم  ًّ بخطؤ ما هم علٌه وتوبٌخا للٌهود فً تماِدٌهم فً الؽ
وا ببسط أٌدٌهم إلٌكم من هإالء الٌهود بما  ممٌمون، ٌمول هللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: ال تستعظموا أمَر الذٌن همُّ
وا به لكم، وال أمَر الؽدر الذي حاولوه وأرادوه بكم، فإن ذلن من أخبلق أوابلهم وأْسبلفهم، ال  همُّ

ل  .(ٖ)هم وطرٌك َسَلِفهم"ٌَْعُدون أن ٌكونوا على منهاج أوَّ
ًْ َعَشَر َنِمٌبًا{ ]المابدة:   [، أي:" وأمر هللا موسى أن ٌجعل ٕٔلوله تعالى:}َوبَعَثَْنا ِمْنُهُم اثْنَ

علٌهم اثنً عشر عرٌفًا بعدد فروعهم، ٌؤخذون علٌهم العهد بالسمع والطاعة هلل ولرسوله 
 .(ٗ)ولكتابه"
 .(٘)وهو األمٌن والكفٌل على الموم" أي: ضامنا ٌنمب علٌهم لال أبو عبٌدة:" 
وبعثنا منهم اثنى عشر كفٌبل كفلوا علٌهم بالوفاء هلل بما واثموه علٌه  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)من العهود فٌما أمرهم به وفٌما نهاهم عنه"
ونحو هذا كان النمباء لٌلة بٌعة العمبة مع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهً العمبة الثالثة  لال ابن عطٌة:" 

باٌع فٌها سبعون رجبل وامرأتان فاختار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من السبعٌن اثنً عشر رجبل وسماهم 
 .(2)النمباء"

 هنا ثبلثة الوال:« النمٌب»وفً معنى  
 .(1)لول الحسنأحدها: أنه الضمٌن، وهو 

 .(5)الثانً: األمٌن، وهو لول الربٌع
 .(ٓٔ)والثالث: الشاهد على لومه، وهو لول لتادة

 .(ٔٔ)فى اللؽة: الواسع، فنمٌب الموم هو الذي ٌنمب أحوالهم« النمٌب»وأصل
والنمٌب  فً كبلم العرب، كالعَِرٌؾ على الموم، ؼٌر أنه فوق  العرٌؾ  . ٌمال منه: َنَمب 

ً فبلن فهو ٌنمُُب نَْمبًا، فإذا أرٌد أنه لم ٌكن نمٌبا فصار نمٌبا، لٌل: لد نَمَُب فهو ٌنُمب فبلن على بن
نَمَابة  ومن  العرٌؾ: َعُرؾ علٌهم ٌَْعُرؾ ِعَرافَةً  . فؤما  المناكب  فإنهم كاألعوان ٌكونون مع 

 .(ٕٔ)العُرفاء، واحدهم  َمْنِكب 
 وفٌما بعث فٌه هإالء النمباء لوالن:

أحدهما: أنهم بُِعثُوا إلى الجبارٌن، لٌمفوا على أحوالهم ورجعوا بذلن إِلى موسى، فرجعوا عن 
ا رأوا من شدة بؤسهم، وعظم خلمهم، إال اثنٌن منهم، وهذا لول مجاهد ، (ٖٔ)لتالهم، لمَّ

                                                                                                                                                                               
 .5ٓٔ/ٓٔ(:ص2ٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓٔٔ/ٓٔ(:ص1ٙ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙ٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 .ٓٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٔٔ/ٓٔ(:ص2ٔ٘ٔٔ(، و)2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔٔٔ/ٓٔ(:ص5ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٓٔٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٓٔ(:ص2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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 .(ٔ)والسدي
 .(ٕ)والثانً: أنهم بعثوا لمومهم بما أخذ به مٌثالهم منهم، وهذا لول الحسن

أسماء هإالء النمباء الذٌن اختارهم  (ٖ)«المحبر»و حٌان: "ذكر دمحم بن حبٌب فً لال أب
موسى فً هذه المصة، بؤلفاظ ال تنضبط حروفها وال شكلها، وذكرها ؼٌره مخالفة فً أكثرها لما 

 . (ٗ)ذكره ابن حبٌب ال تنضبط أٌضا
سباط وفً هامش الطبري: ولع تحرٌؾ واختبلؾ بٌن كتب التارٌخ فً أسماء األ

 .(٘)والنمباء منهم فلتحرر
 .(ٙ)وأما نمباء لٌلة العمبة فمذكورون فً سٌرة ابن إسحاق فلٌنظروا هنان

ُ ِإنًِّ َمعَكُْم{ ]المابدة:   [، أي:" ولال هللا لبنً إسرابٌل: إنً معكم ٕٔلوله تعالى:}َولَاَل َّللاَّ
 .(2)بحفظً ونصري"

 .(1)لال ابن كثٌر:" أي: بحفظً وَكبلءتً ونصري"
 .(5)معناه بنصري وحٌاطتً وتؤٌٌدي" لال ابن عطٌة:" 

أي: بالعلم والمدرة والنصرة ال بالنصرة فمط فإن تنبٌههم على علمه  لال أبو السعود:"
تعالى بكل ما ٌؤتون وما ٌذرون وعلى كونهم تحت لدرته وملوته مما ٌحمله على الجد فً 

كؤنه لٌل إنً معكم أسمع كبلمكم وأرى أعمالكم  االمتثال بما أمروا به واالنتهاء عما نهوا عنه
 .(ٓٔ)وأعلم ضمابركم فؤجازٌكم بذلن"

َكاةَ{ ]المابدة:   ٌْتُُم الزَّ بَلةَ َوآتَ [، أي:" لبن ألمتم الصبلة، ٕٔلوله تعالى:}لَبِْن أَلَْمتُُم الصَّ
 .(ٔٔ)وأعطٌتم الزكاة المفروضة مستحمٌها"

بَلةَ لال السعدي:أي:}  ظاهرا وباطنا، باإلتٌان بما ٌلزم وٌنبؽً فٌها،  {:" أَلَْمتُُم الصَّ
َكاةَ{، لمستحمٌها" ٌْتُُم الزَّ  .(ٕٔ)والمداومة على ذلن، } َوآتَ

وإلامة الصبلة توفٌة شروطها، والزكاة هنا شًء من المال كان  لال ابن عطٌة:" 
ما فٌه زكاة مفروضا فٌما لال بعض المفسرٌن وٌحتمل أن ٌكون المعنى وأعطٌتم من أنفسكم كل 

لكم حسبما ندبتم إلٌه ولدم هذه على اإلٌمان تشرٌفا للصبلة والزكاة وإذ لد علم وتمرر أنه ال ٌنفع 
 .(ٖٔ)عمل إال بإٌما"

                                                             
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔانظر تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
فمال: من سبط روبٌل شموع بن ركوب، ومن سبط شمعون شولوط بن حوري، ومن سبط ٌهوذا  واالسماء:" (ٖ)

ٌهوذا كالب بن ٌولنا، ومن سبط الساحر ٌوؼول بن ٌوسؾ، ومن سبط أفراثٌم ابن ٌوسؾ ٌوشع بن النون، ومن 
بن سودا ومن سبط منشا بن ٌوسؾ كدي بن سوشا، سبط بنٌامٌن ٌلظى بن رولو، ومن سبط ربالون كرابٌل ا

ومن سبط دان عمابٌل بن كسل، ومن سبط شٌر ستور بن مٌخابٌل، ومن سبط نفتال ٌوحنا بن ولوشا، ومن سبط 
كاذكوال ابن موخى، فالمإمنان منهم ٌوشع وكالب، ودعا موسى علٌه السبلم على اآلخرٌن فهلكوا مسخوطا 

 .علٌهم"
 .ٖٔٔ/ٙ، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٕٕٓ/ٗالبحر المحٌط: (ٗ)
 ]الهامش[.2ٔٔ-ٖٔٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٕص  ٔسٌرة ابن هشام ج  انظر: (ٙ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٓٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
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الربٌع بن أنس: "أّن موسى ملسو هيلع هللا ىلص لال للنمباء االثنى عشر: سٌروا إلٌهم ٌعنً: إلى لال  
وال تخافوا إن هللا معكم ما ألمتم الصبلة وآتٌتم الزكاة الجبارٌن فحدثونً حدٌثهم، وما أْمرهم، 

 .(ٔ)وآمنتم برسلً وعّزرتموهم وألرضتم هللا لرضا حسنًا"
لتم برسلً فٌما أخبروكم به"ٕٔلوله تعالى:}َوآَمْنتُْم بُِرسُِلً{ ]المابدة:   .(ٕ)[، أي:" وصدَّ

 .(ٖ)أي: بجمٌعهم" لال ابو السعود:"
 .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-جمٌعهم، الذٌن أفضلهم وأكملهم دمحم  لال السعدي:أي:" 

 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي: صدلتموهم فٌما ٌجٌبونكم به من الوحً"
 .(ٙ)ساكنة السٌن، فً كل المرآن« برسلً»ولرأ الحسن بن أبً الحسن:

ْرتُُموهُْم{ ]المابدة:   .(2)[، أي:"ونصرتموهم"ٕٔلوله تعالى:}َوَعزَّ
 .(1)معناه:ولرتموهم وعظمتموهم ونصرتموهم" عطٌة:" لال ابن 

 .(5)أي: نصرتموهم ولوٌتموهم" لال أبو السعود:"
 .(ٓٔ)أي: "عظمتموهم، وأدٌتم ما ٌجب لهم من االحترام والطاعة" لال السعدي: 

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" أي: نصرتموهم وآزرتموهم على الحك"
ْرتُُموهُْم{ ]المابدة: لوله واختلؾ فً معنى    [، على وجوه:ٕٔتعالى:}َوَعزَّ

 .(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)ونصرتموهم. وهذا لول مجاهد أحدها:
 .(ٗٔ)الطاعة والنصرة. وهذا لول عبدالرحمن بن زٌدوالثانً: أنه 

 .(٘ٔ)والثالث:معناه: أثنٌتم علٌهم. وهذا لول ٌونس الحرمري
 ، وأنشد(ٙٔ)وولّرتموهم وأٌّدتموهم، وهذا لول ابً عبٌدةنصرتموهم وأعنتموهم والرابع: معناه: 

 : (2ٔ)لول الشاعر
 ِ ُر فً النَِّدّي ٌٍْث ٌَُعزَّ  َوَكْم ِمْن َماِجٍد لَُهُم َكِرٌٍم            َوِمْن لَ

نصرتموهم  . وذلن أن هللا جل ثناإه لال فً  سورة  ان معناه:" -وهللا أعلم–والراجح 
ُروهُ َوتَُولُِّروهُ{]سورة الفتح: الفتح:}إِنَّا أَْرَسْلنَا ِ َوَرسُوِلِه َوتَُعّزِ ًرا َونَِذًٌرا ِلتُْإِمنُوا ِباَّللَّ َن َشاِهًدا َوُمبَّشِ

[ فـ  التولٌر  هو التعظٌم. وإْذ كان ذلن كذلن كان المول فً ذلن إنما هو بعُض ما ذكرنا 5، 1
ن معناه: التعظٌم وكان النصر لد من األلوال التً حكٌناها عمن حكٌنا عنه. وإذا فسد أن ٌكو

ٌكون بالٌد واللسان، فؤما بالٌد فالذبُّ بها عنه بالسٌؾ وؼٌِره، وأما باللسان فُحْسن الثناء، والذّب 
عن العرض صحَّ أنه النصر، إذ كان النصر ٌحوي معنى كّلِ لابٍل لال فٌه لوال مما حكٌنا 

 .(1ٔ)عنه"
                                                             

 .5ٔٔ/ٓٔ(.:ص21٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٖ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (5)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٓٔ-5ٔٔ/ٓٔ(:ص1ٓ٘ٔٔ(، )25٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص1ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص1ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔز المرآن:انظر: مجا (ٙٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:2٘ٔ/ٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد مجاز المرآن: (2ٔ)
 .ٕٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
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الزاي حٌث ولع، ولرأ فً سورة الفتح ، خفٌفة «وعزرتموهم»ولرأ عاصم الجحدري:
 .(ٔ)[، بفتح التاء وسكون العٌن وضم الزاي5الفتح:«]وتعزوه»

َ لَْرًضا َحَسًنا{ ]المابدة:   .(ٕ)[، أي:" وأنفمتم فً سبٌلً"ٕٔلوله تعالى:}َوأَْلَرْضتُُم َّللاَّ
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" وهو: اإلنفاق فً سبٌله وابتؽاء مرضاته"

و الصدلة واإلحسان، الصادر عن الصدق واإلخبلص وطٌب "وهلال السعدي: 
 .(ٗ)المكسب"

وأنفمتم فً سبٌل هللا، وذلن فً جهاد عدوه وعدوكم  لرضا حسًنا   لال الطبري:أي:"
ٌمول: وأنفمتم ما أنفمتم فً سبٌله، فؤصبتم الحك فً إنفالكم ما أنفمتم فً ذلن، ولم تتعدوا فٌه 

 .(٘)حدوَد هللا وما ندبكم إلٌه وحثَّكم علٌه إلى ؼٌره"
لٌل: ٌبتؽون بها وجه هللا. ثم لٌل: }حسنا{، أي: طٌبة بها نفوسكم. و لال المرطبً:"

 .(ٙ)ولٌل: حبلال. ولٌل: )لرضا( اسم ال مصدر"
 .(2)أي: بعد المٌثاق" لال المرطبً:"

 .(1)[، أي:" أي ألمحونَّ عنكم ذنوبكم"ٕٔلوله تعالى:}أَلَُكفَِّرنَّ َعْنكُْم َسٌِّبَاتِكُْم{ ]المابدة: 
وصفحً عن عموبتكم، على سالؾ أجرامكم  -ألؼطٌن بعفوي عنكم  لال الطبري:أي:"

التً أجرمتموها فٌما بٌنً وبٌنكم على ذنوبكم التً سلفت منكم من عبادة العجل وؼٌرها من 
 .(5)موبمات ذنوبكم"

 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي: ذنوبكم أمحوها وأسترها، وال أإاخذكم بها"
 .(ٔٔ)ها بالمحو واإلذهاب فهً استعارة"تكفٌر السٌبات تؽطٌت لال ابن عطٌة:" 

معناه الجحود، والتؽطٌة، والستر، ومنه سمً اللٌل كافًرا ألنه ٌستر وٌؽطً «  الكفر»و
 :(ٕٔ)بظلمته فلك النهار، ومنه لول ابن ُصعٌَر المازنً

 فَتَذَكََّرا ثَمبًل رثًٌدا بَْعَدما            أَْلَمْت ذَُكاُء ٌِمٌنََها فً كافِرِ 
 : (ٖٔ)وكما لال لبٌد 

ٌْلٍَة َكفََر النُُّجوَم َؼَماُمَها   ٌعلو طرٌمة متنها متواتٌر             فًِ لَ
 .(ٗٔ)ٌعنً: ؼطاها ، فـ  التكفٌر   التفعٌل  من  الَكْفر

ِخلَنَّكُم [، أي:" وألدْ ٕٔلوله تعالى:}َوأَلُْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]المابدة: 
 .(٘ٔ)جناٍت تجري من تحت لصورها وأشجارها األنهار"

وألدخلنكم  مع تؽطٌتً على ذلن منكم بفضلً ٌوم المٌامة  جنات  لال الطبري:أي:"
 .(ٙٔ)تجري من تحتها األنهار"

                                                             
 .1ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٖٓصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٙٓٔ/ ٔذكو"، والدر المصون : -، واللسان، مادة: "رثد ٖٓٔالمفضلٌات ص انظر:  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔشرح المصابد المشهورات :(ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" أي: أدفع عنكم المحذور، وأحصل لكم الممصود "
حبوب بالجنة وما فٌها من النعٌم، واندفاع فجمع لهم بٌن حصول الم لال السعدي:" 

 .(ٕ)المكروه بتكفٌر السٌبات، ودفع ما ٌترتب علٌها من العموبات"
[، أي:" فمن جحد هذا المٌثاق ٕٔلوله تعالى:}فََمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَن ِمْنكُْم{ ]المابدة: 

 .(ٖ)منكم"
العهد والمٌثاق المإكد باألٌمان وااللتزامات، الممرون بالترؼٌب بذكر  لال السعدي:" 

 .(ٗ)ثوابه"
فمن جحد منكم، ٌا معشر بنً إسرابٌل، شٌبا مما أمرته به فتركه، أو  لال الطبري:اي:"

 .(٘)ركب ما نهٌته عنه فعمله بعد أخذي المٌثاق علٌه بالوفاء لً بطاعتً واجتناب معصٌتً"
ي: فمن خالؾ هذا المٌثاق بعد َعْمده وتوكٌده وشَده، وجحده وعامله لال ابن كثٌر:" أ

 .(ٙ)معاملة من ال ٌعرفه"
[، أي:" فمد عدل عن طرٌك الحك إلى ٕٔلوله تعالى:}فَمَْد َضلَّ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]المابدة: 

 .(2)طرٌك الضبلل"
 .(1)أي: أخطؤ لصد الطرٌك" لال المرطبً:"

 .(5)لصَد الطرٌك الواضح، وزلَّ عن منهج السبٌل الماصد" فمد أخطؤلال الطبري:أي:"
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي: فمد أخطؤ الطرٌك الحك، وعدل عن الهدى إلى الضبلل"

أي: وسط الطرٌك الواضح ضبلال بٌنا وأخطؤه خطؤ فاحشا ال ؼذر  لال أبو السعود:"
 .(ٔٔ)ة وٌتوهم له معذرة"معه أصبل بخبلؾ من كفر لبل ذلن إذ ربما ٌمكن ان ٌكون له شبه

[، ومنه لول ٘٘سواء السبٌل وسطه ومنه سواء الجحٌم ]الصافات:  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕٔ)األعرابً: لد انمطع سوابً، وأوساط الطرق هً المعظم البلحب منها"

أي: عن عمد وعلم، فٌستحك ما ٌستحمه الضالون من حرمان الثواب،  لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)وحصول العماب"

 الفوابد:
 الحث على الوفاء بااللتزامات الشرعٌة. -ٔ
إبطال استؽراب واستعظام من ٌستؽرب من الٌهود مكرهم ونمضهم وخبثهم وٌستعظم ذلن  -ٕ

 منهم.
 إلام الصبلة وإٌتاء الزكاة واإلنفاق فً سبٌل هللا تعبد هللا بها من لبل هذه األمة. -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم ونصرته فً أمته ودٌنه.وجوب تعظٌم الرسول َصلَّى هللاُ  -ٗ  َعلَ
فً اآلٌة دلٌل على لبول خبر الواحد فٌما ٌفتمر إلٌه المرء، وٌحتاج إلى اطبلعه من حاجاته -٘

الدٌنٌة والدنٌوٌة، فتركب علٌه األحكام، وٌرتبط به الحبلل والحرام، ولد جاء أٌضا ]مثله فً 
 .(ٕ()ٔ)ارجعوا حتى ٌرفع إلٌنا عرفاإكم أمركم"اإلسبلم، لال ملسو هيلع هللا ىلص لهوازن: "

                                                             
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٖتفسٌر ابً السعود: (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٕ٘تفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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لال المرطبً:"وفٌها أٌضا دلٌل على اتخاذ الجاسوس. والتجسس: التبحث. ولد بعث رسول -ٙ
 .(ٗ)"(ٖ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسبسة عٌنا

 
 المرآن

ا }فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَن اهُْم َوَجعَْلنَا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةا  فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َونَسُوا َحظًّا ِمم  ٌَُحّرِ
 َ ُروا بِِه َواَل تََزاُل تَط ِلُع َعلَى َخائِنٍَة ِمْنُهْم إاِل  لَِلٌالا ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إِن  ّللا   ٌُِح ٌُّ ذُّكِ

 [ٖٔ({ ]المائدة: ٖٔاْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر:
إالء الٌهود لعهودهم المإكَّدة طردناهم من رحمتنا، وجعلنا للوبهم ؼلٌظة ال تلٌن فبسبب نمض ه

روا به، فلم  لئلٌمان، ٌبدلون كبلم هللا الذي أنزله على موسى، وهو التوراة، وتركوا نصًٌبا مما ذُّكِ
م إال تجد من الٌهود خٌانةً وَؼدًرا، فهم على منهاج أسبلفه -أٌها الرسول-ٌعملوا به. وال تزال 

للٌبل منهم، فاعؾ عن سوء معاملتهم لن، واصفح عنهم، فإن هللا ٌحب َمن أحسن العفو والصفح 
 إلى من أساء إلٌه.

[، أي:" فبسبب نمض هإالء الٌهود ٖٔلوله تعالى:}فَبَِما نَْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاهُْم{ ]المابدة:  
 .(٘)لعهودهم المإكَّدة طردناهم من رحمتنا"

 .(ٙ)أي: باعدناهم من الرحمة" الزجاج:"لال  
 ، ثبلثة ألوال: «اللعنة»وفً المراد بهذه 

 . (2)أحدها: أنها التعذٌب بالجزٌة، لاله ابن عباس
 . (5)، ومماتل(1)والثانً: التعذٌب بالمسخ، لاله الحسن

 .(ٕٔ)، والسمرلندي(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)والثالث: اإلبعاد من الرحمة، لاله عطاء

[، أي:" وجعلنا للوبهم ؼلٌظة ال تلٌن ٖٔتعالى:}َوَجعَْلَنا لُلُوبَُهْم لَاِسٌَةً{ ]المابدة: لوله 
 .(ٖٔ)لئلٌمان"

 .(ٗٔ)أي: ٌابسة صلبة من الخٌر" لال أبو عبٌدة:"
 .(٘ٔ)لٌست بخالصة االٌمان، أي: فٌها نفاق" لال النحاس:أي:"
 .(ٙٔ)ٌمان"ٌعنً ٌابسة، وٌمال: خالٌة عن حبلوة اإل لال السمرلندي:"

 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: لست للوبهم عن اإلٌمان بدمحم لال مماتل:"

                                                                                                                                                                               
( 1ٖٕ٘( و )ٕٓٗ٘( و )5ٖٕ٘( و )1ٖٕٓ( و )2ٖٕٓوالبخاري )، ٖٕٔ/ٖٔ(:ص15ٔٗٔأخرجه احمد) (ٔ)

( ، 5ٖٕٙ( ، وأبو داود )5ٖٔٗ( )1ٖٔٗ( و )ٕٖٖٔ( و )ٖٖٔٔ( و )1ٕٓٙ)( و 2ٕٓٙ( و )1ٕٗ٘و )
( 2ٔ2ٙمن طرٌك عمٌل بن خالد، والبخاري ) 5ٔٔ-5ٓٔ/٘، وفً "الدالبل" ٖٓٙ/ٙوالبٌهمً فً "السنن" 

 .5ٕٔ/٘وفً "الدالبل"  ٖٓٙ/ٙ( ، والبٌهمً 112ٙ( ، والنسابً فً "الكبرى" )2ٔ22)
 .ٖٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .كان ذلن فً ؼزوة بدر لٌل: هو ابن عمرو األنصاري أرسله النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتمصى أنباء عٌر أبً سفٌان(ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً:(ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .ٔٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .2ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٙٔ)
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من لول المابل: لََسا للبه، فهو ٌمسُو وهو لاٍس اسم فاعل، من لسوة الملب، «: الماسٌة»و
 : (ٖ)، كما لال الراجز(ٕ)، وذلن إذا ؼلظ واشتّد وصار ٌابًسا صلبًا

 ِلَداتًَِولَْد لََسْوُت َولََسْت 
لال الزجاج:" أي: ٌابسة، ٌمال للرجل الرحٌم: لٌن الملب، وللرجل ؼٌر الرحٌم: لاسً 

 .(ٗ): الشدٌد الصبلبة"-بالحاء  -الملب وٌابس الملب، والماسً فً اللؽة، والماسح 
 ، وفٌه تؤوٌبلن:(٘)«لَِسٌّةً »ولرأ حمزة والكسابً

 .(2)والنحاس ،(ٙ)أحدهما: أنها أبلػ من لاسٌة. اختاره الطبري
لال أبو جعفر النحاس: " وهذا لول حسن، ألنه ٌمال درهم لسً إذا كان مؽشوشا بنحاس 

بمعنى: لاسٌة، مثل زكٌة وزاكٌة، اال أن « لسٌة»أو ؼٌره لال أبو جعفر وأولى ما فٌه أن تكون 
طاعتً الن ، فالمعنى جعلنا للوبهم ؼلٌظة نابٌة عن االٌمان والتوفٌك ل«فاعلة»أبلػ من « فعٌلة»

الموم لم ٌوصفوا بشا من االٌمان فتكون للوبهم موصوفة فان اٌمانها خالطه كفر كالدراهم 
ٌْد الطابً. (1)المسٌة التً خالطها ؼش "  : (5)كما لال أبو ُزبَ

ٌاِرٌؾِ  ٌِْدي الصَّ ٌَّاُت فًِ أَ بلِم َكَما              َصاَح المَِس  لََها َصَواِهُل فًِ ُصّمِ الّسِ
بلم   .(ٓٔ)ٌصؾ بذلن ولع َمَساحً الذٌن حفروا لبر عثمان على الصخور، وهً  الّسِ

ًّ فً ذلن، لراءة من لرأ: }َوَجعَْلَنا لُلُوبَُهْم لَِسٌَّةً{  لال الطبري:" وأعجُب المراءتٌن إل
على  فعٌلة ، ألنها أبلػ فً ذم الموم من: لاسٌة، وأولى التؤوٌلٌن فً ذلن بالصواب، تؤوٌل من 

ؤوله: فعٌلة  من  المسوة ، كما لٌل: نفس زكٌّة  و  زاكٌة ، و  امرأة شاهدة  و  شهٌدة ، ألن هللا ت

                                                                                                                                                                               
 .ٔٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕ، ومعانً المرآن للنحاس:2ٕٔ-ٕٙٔ/ٓٔ: تفسٌر الطبري:انظر (ٕ)
 .1٘ٔ/ٔ، ومجاز المرآن:ٕٙٔ/ٓٔ، وٖٖٕ/ٕانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖ، والحجة للمراء السبعة:ٕٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .1ٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٕانطر: معانً المرآن: (2)
 .1ٕٔ/ٕمعانً المرآن:(1)
، واللسان )أمر(  5ٖٔ،  1ٕٔ، وسمط الآللا :  1ٕ:  ٔ، وأمالً المالى  ٕ٘ٓٔ،  ٕٗٓٔالمعانً الكبٌر : (5)

)صهل( من لصٌدته فً رثاء أمٌر المإمنٌن الممتول ظلًما ، ذي النورٌن عثمان بن عفان ، ٌمول فٌها : ٌَا لَْهَؾ 
 ً إْن َكاَن الَِّذي َزَعُموا ... َحمًّا ، َوَماذَا ٌَُردُّ اْلٌَوَم تَْلِهٌِفً!!نَْفسِ 

 إِْن َكاَن عُثَْماُن أَْمَسى فَْولَهُ أََمٌر ... َكَرالِِب العُوِن فَْوَق المُنَِّة الُموفًِ
: الفحل الذي األمر  )بفتحتٌن( : الحجارة. و  العون  جمع  عانة  ، وهً حمر الوحش.  ورالب العون   

 ٌحوطها وٌحرسها على مربؤة عالٌة ، ٌنتظر مؽٌب الشمس فٌرد بها الماء.
ٌِْر َمْكفُوِؾ!!  ثم ٌمول بعد ذلن : ٌَا بُْإَس ْلؤلْرِض ، َما َؼالَْت َؼَواِبلَُها ... ِمْن ُحْكِم َعْدٍل َوُجوٍد َؼ

ٌِْه ِمْن َمَظلُوَمٍة لٌٌَِم ... تَعَاَوَرتَْها َمسَ   احٍ َكاْلَمنَاِسٌؾِ على َجَنابَ
ٌَاِرٌؾِ  ٌِْدي الصَّ بلِم ، كََما ... َصاَح المَِسٌَّاُت فًِ أَ  لََها َصَواَهُل فًِ ُصّمِ الّسِ
ٌٌْر تََكشُؾ َعْن ُجوٍن َمَزاِحٌؾِ  ٌِْدي اْلمَْوِم فًِ َكبٍَد ... َط َ  َكؤنَُّهنَّ بِؤ

من لبل ، ٌعنً أرض لحده.  لٌم  جمع  لامة  : لوله :  جنابٌه  أي : جانبٌه.  مظلومة  : حفرت ولم تكن حفرت 
ٌعنً ما ارتفع من ركام تراب المبر. و  المساحً  جمع  مسحاة  : وهً المجرفة من الحدٌد. و  المناسٌؾ  جمع  
منسفة  ، وهً آلة ٌملع بها البناء وٌنسؾ ، أصلب وأشد من المسحاة. و  الصواهل  جمع  صاهلة  مصدر على  

الصهٌل  : وهو صوت الخٌل الشدٌد ، وكل صوت ٌشبهه. و  الصم  جمع  أصم  ، ٌعنً أنها  فاعلة  ، بمعنى 
حجارة صلبة تصهل منها المساحً. و  السبلم  )بكسر السٌن( الصخور. و  الصٌارٌؾ  هم  الصٌارؾ  ، وزاد 

، ٌعنً إببل لد هلكت  الٌاء لئلشباع. و  الكبد  : الشدة. و  الجون  : السود. و  مزاحٌؾ  ، تزحؾ من اإلعٌاء
من اإلعٌاء. شبه المساحً بؤٌدي الموم وهم ٌحفرون لبره ، بنسور تمع على اإلبل المعٌٌة ، ثم تنهض ، ثم تعود 
فتسمط علٌها. وكان لبر عثمان فً حرة المدٌنة ذات الحجارة السود ، فلذلن لال :  عن جون مزاحٌؾ  ]هامش 

 .[2ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري:
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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جل ثناإه وصؾ الموم بنمضهم مٌثالَهم وكفِرهم به، ولم ٌصفهم بشًء من اإلٌمان، فتكون للوبهم 
" تها ؼشٌّ  .(ٔ)موصوفة بؤّن إٌمانها ٌخالطه كفر، كالدراهم المَِسٌَّة التً ٌخالط فضَّ

 وآخرون. .(ٕ)والثانً: أنها بمعنى لاسٌة. لاله السمرلندي
فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{ ]المابدة:  [، أي:" ٌبدلون كبلم هللا الذي ٖٔلوله تعالى:}ٌَُحّرِ

 .(ٖ)أنزله على موسى، وهو التوراة"
 .(ٗ)لال الثعلبً: أي"ٌؽٌرون ما فٌه من األحكام"

 .(٘)ٌتؤولونه على ؼٌر تؤوٌله "لال ابن كثٌر: " أي:  
لال البٌضاوي:" كنعت دمحم صلّى هللا علٌه وسلّم، وآٌة الرجم، أو تؤوٌله، فٌفسرونه بما  

 .(ٙ)ٌشتهون"
 .(2)وتحرٌؾ الشًء: "إحالته من حال إلى حال" 

 : (1)، ألوال«الكلم»وفً تحرٌفهم 
 . (5)أحدها: تؽٌٌر حدود التوراة، لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)، والسمرلندي(ٓٔ)تؽٌٌر صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لاله مماتلوالثانً: 
 .(ٕٔ)والثالث: تفسٌره على ؼٌر ما أنزل، لاله الزجاج

 .(ٖٔ)والرابع: أنهم بدلوا ألفاظا من تلمابهم. وهذا لول الجمهور
 .(ٗٔ)أٌضاوالخامس: أن تحرٌفهم وتبدٌلهم إنما هو بالتؤوٌل، ولفظ التوراة باق. لاله ابن عباس 

: أنهم علماء الٌهود والذٌن ٌحرفونه التوراة (2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)والسدي (٘ٔ)لال مجاهد
 فٌجعلون الحبلل حراماً والحرام حبلالً ابتاعاً ألهوابهم وإعانة لراشٌهم.

 .(1ٔ)لال المرطبً:" وهذا توبٌخ لهم"
وؼٌر ممكن  لال ابن عطٌة: "وأن ذلن]التحرٌؾ[ ممكن فً التوراة، ألنهم استحفظوها،

 .(5ٔ)فً المرآن، ألن هللا تعالى ضمن حفظه"
ُروا بِِه{ ]المابدة:  ا ذُّكِ روا ٖٔلوله تعالى:}َونَسُوا َحظًّا ِممَّ [، أي:" وتركوا نصٌبًا مما ذُّكِ

 .(ٕٓ)به، فلم ٌعملوا به"
 .(ٕٔ)تركوا نصًٌبا" لال السدي:"

                                                             
 .1ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . )بتصرؾ بسٌط(.ٕٕٕ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .1ٖٓ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .15/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 2)
 .1ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (1)
 .1ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٔٙٗ/ٔانظ}ن تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٓٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٖٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ(:ص1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٙٔ)
 .ٕٙٗ/ٕ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖ/ٕتفسٌر المرطبً: (1ٔ)
 .1ٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5ٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٓ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ(:ص12٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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 .(ٔ)تركوا نصٌبا مما ذكروا به" لال الزجاج:"
تركوا عَُرى دٌنهم، ووظابَؾ هللا جل ثناإه التً ال تُْمبل األعمال إال  لال الحسن:"

 .(ٕ)بها"
َ فَنَِسٌَُهْم{ ]سورة  لال الطبري:أي:" ونسوا حظًّا  وتركوا نصٌبا، وهو كموله:}نَُسوا َّللاَّ

 .(ٖ)[ أي: تركوا أمر هللا فتركهم هللا"2ٙالتوبة: 
 .(ٗ)وا به فً كتابهم"ٌعنً: تركوا نصٌبا مما أمر لال السمرلندي:"

النصٌب، وفً معنى «: الحظ»هاهنا: الترن عن عمد. و« النسٌان» لال ابن الجوزي:"
 .(٘)ذكروا به لوالن: أحدهما: أمروا. والثانً: أوصوا"

ِلُع َعلَى َخابِنٍَة ِمْنُهْم إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم{ ]المابدة:   [، أي:" والٖٔلوله تعالى:}َواَل تََزاُل تَطَّ
 .(ٙ)تجد من الٌهود خٌانةً وَؼدًرا، فهم على منهاج أسبلفهم إال للٌبل منهم" -أٌها الرسول-تزال 

 .(2)على خٌانة وكذب وفجور"لال لتادة:"
}خابنة{، فً معنى: خٌانة، المعنى: ال تزال تطلع على خٌانة منهم...  لال الزجاج:"

 .(1)على خابنة أن على فرلة خابنة" -وهللا أعلم  -وٌجوز أن ٌكون 
 .(5)لال مجاهد:" هم ٌهوُد ِمثُْل الذي هموا به من النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم دخل حابطهم"

 .(ٓٔ)هم الخٌانة ونمض العهد"ٌعنً: ال ٌزال ٌظهر لن من لال السمرلندي:"
، "أي: ؼدر ونكث، وٌمال لعاصً (ٔٔ)والخٌانة والخابنة واحد" لال ابن لتٌبة:"

سُوَل َوتَُخونُوا  َ َوالرَّ المسلمٌن: خابن، ألنّه مإتمن على دٌنه. لال: ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ال تَُخونُوا َّللاَّ
ُ أَنَّكُْم ُكْنتُْم تَْختانُوَن أَْنفَُسكُْم [ . ٌرٌد المعا2ٕأَماناتِكُْم ]األنفال:  صً، ولال هللا تعالى: َعِلَم َّللاَّ

 .(ٕٔ)[ أي:رتخونونها بالمعصٌة"12ٔ]البمرة: 
أي: هذه عادتهم ودٌدنهم معن، وهم على مكان أسبلفهم من خٌانة  لال أبو حٌان:"

ظاهرون علٌن أعداءن، الرسل ولتلهم األنبٌاء. فهم ال ٌزالون ٌخوفونن وٌنكثون عهودن، وٌ
 .(ٖٔ)وٌهمون بالمتل بن، وأن ٌسمون"

ولال أبو عبٌدة:"}َعلى خابِنٍَة ِمْنُهْم{، أي: على خابن منهم، والعرب تزٌد الهاء فى 
 :(ٗٔ)المذّكر كمولهم: هو راوٌة للشعر، ورجل عبّلمة، ولال الكبلبىّ 

                                                             
 .ٓٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٓٔ(:ص11٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .1ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٓٔ(:ص15٘ٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٔٔ/ٓٔ(:ص5ٓ٘ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٓٔ)
 .1ٖٙؼرٌب المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٕٙتاوٌل مشكل المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٙٓ/ٗالبحر المحٌط: (ٖٔ)
، وإصبلح المنطك ٕٖٔ/ٓٔ،ةتفسٌر الطبري: 1٘ٔ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  ٕٔٔ/  ٔالكامل للمبرد (ٗٔ)

، واللسان )صبع( )ؼلل( )خون(. وهذا من شعر له خبر. وذلن أن هذا الشاعر لما ورد الٌمامة كان معه  5ٕ٘/ 
:  ال تردن أبٌاتنا بؤخٌن هذا  ، مخافة  أخ له جمٌل ، فنزل جارا لعمٌر بن سلمى ، فمال لرٌن أخو عمٌر للكبلبً

جماله ، فرآه لرٌن بٌن أبٌاتهم بعد ، وأخوه عمٌر ؼابب ، فمتله. فجاء الكبلبً لبر سلمى )أبً عمٌر ، ولرٌن( 
عِ  ٌَْد بن ٌَْربُوعٍ َوآَل ُمَجّمِ  فاستجار به ولال : َوإِذَا اْستََجْرَت ِمَن اْلٌََماَمِة فَاْستَِجْر ... َز

َمانَِة َعابِذٌ بِاألْمنَعِ َوأَتٌَْ   ُت سُْلِمٌَّا فَعُْذُت بِمَْبِرِه ... َوأَُخو الزَّ
ٌَْن إَِلى َجَوانِِب َضْلفَعِ  َ ٌَْت فََواِرِسً ... بِعََماٌَت  أَلَِرٌُن ِإنََّن لَْو َرأَ
 َحدَّثَْت نَْفَسن .................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 ِللؽَْدِر َخابِنَةً ُمِؽلَّ اإلْصبَعِ َحدَّثَْت نَْفَسَن بِالَوفَاِء ولَْم تَكُْن              
فى موضع « فاعلة»ولد لال لوم بل }خابنة منهم{، هاهنا الخٌانة، والعرب لد تضع لفظ 

 .(ٔ)" المصدر كمولهم للخوان مابدة...
 . (ٕ)«على خٌانة منهم»ولرأ األعمش:

 وجوه: [،ٖٔوفً االستثناء فً لوله تعالى: }إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم{ ]المابدة: 
 أحدها: أن االستثناء فً االشخاص، والمستثنون: عبد هللا بن سبلم وأصحابه. لاله: ابن عباس.

والثانً: أن االستثنا فً األفعال أي: إال فعبل للٌبل منهم، فبل تطلع فٌه على خٌانة. وهذا لول ابن 
 عطٌة.

[، والمراد به المإمنون، فإن ٖٔلاسٌة{]المابدة:والثالث:ولٌل: االستثناء من لوله: }وجعلنا للوبهم 
 .(ٖ)المسوة زالت عن للوبهم،  لال أبو حٌان:"وهذا فٌه بعد"

[،"أنه من األشخاص ٖٔوالظاهر فً االستثناء فً لوله تعالى:}إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم{ ]المابدة:  
 .(ٗ)فً هذه الجملة، والمستثنون عبد هللا بن سبلم وأصحابه"

[، أي:" فاعؾ عن سوء معاملتهم لن، ٖٔتعالى:}فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح{ ]المابدة: لوله 
 .(٘)واصفح عنهم"

 :(ٙ)[، لوالنٖٔوفً نسخ لوله تعالى:}إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم فَاْعُؾ َعْنُهْم َواْصفَْح{ ]المابدة: 
وم كان بٌنهم وبٌن النبً نها نزلت فً لأحدهما: أن حكمها ثابت فى الصفح والعفو إذا رآه، أل

  ملسو هيلع هللا ىلص عهد، فؽدروا، وأرادوا لتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤظهره هللا علٌهم، ثم أنزل هللا هذه اآلٌة، ولم تنسخ.
 :(1)، وفى الذي نسخه ثبلثة ألوال(2)والثانً: أنه منسوخ، لاله الجمهور 

 أحدها:آٌة السٌؾ. 
ِ َواَل ِباْلٌَوِم اآلِخِر{] التوبة: والثانً: لوله تعالى:}لَ  [ وهذا لول  5ٕاتِلُواْ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِاَّللَّ

 .(5)لتادة
ا تََخافُنَّ ِمن لَْوٍم ِخٌَانَةً فَانبِْذ إِلٌَِهم َعلَى َسَوآٍء{ ] األنفال:   [ . 1٘والثالث: لوله تعالى:} َوإِمَّ

ٌجوز أن ٌعفى عنهم فً ؼدرة فعلوها، ما لم ٌنصبوا حربا، ولم ٌمتنعوا  لال الطبري: 
 .(ٓٔ) من أداء الجزٌة واإللرار بالصؽار، فبل ٌتوجه النسخ

َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المابدة:  [، أي:" فإن هللا ٌحب َمن أحسن العفو ٖٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔٔ)والصفح إلى من أساء إلٌه"

 الفوابد:
                                                                                                                                                                               

إلى وجوه بنً حنٌفة )وهم زٌد بن ٌربوع ، وآل مجمع( ، فحملوا إلى الكبلبً دٌات مضاعفة ، فؤبى  فلجؤ لرٌن
أن ٌمبلها. فلما لدم عمٌر ، فمالت له أمه :  ال تمتل أخان ، وسك إلى الكبلبً جمٌع ماله  ، فؤبى الكبلبً أن ٌمبل. 

 ْلَوفَاِء بَِجاِرَنا ... َوَكاَن أَبُونَا لَْد تُِجٌُر َممابُِرهْ فؤخذ عمٌر أخاه لرٌنًا فمتله ، ولال : لَتَْلنَا أََخاَنا لِ 
 ولالت أم عمٌر لعمٌر : تَعُدُّ َمعَاِذًرا ال عُْذَر فٌَِها ... َوَمْن ٌَْمتُْل أََخاهُ َفمَْد أاَلََما

ن ببلد هذا ولوله :  أخو الزمانة  ، هً العاهة ، ٌرٌد ضعفه عن درن ثؤره. و  عماٌتان  و  ضلفع  مواضع م
الكبلبً. ولوله  مؽل اإلصبع  ، كناٌة عن الخٌانة والسرلة.  أؼل ٌؽل  : خان األمانة خلسة. وٌمول بعضهم :  

 .[ٕٖٔ/ٓٔمؽل اإلصبع  ، منصوب على النداء.]من هامش تفسٌر الطبري:
 .1٘ٔ/ٔمجاز المرآن (ٔ)
 .1ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .ٕٙٓ/ٗالبحر المحٌط: (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٌٗط:البحر المح (ٗ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٕ٘/ٔ، وزاد المسٌر:ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٓٔ(:5ٗ٘ٔٔ (، و)5ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .]بتصرؾ[.ٖ٘ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 حرمة نمض المواثٌك ونكث العهود وال سٌما ما كان بٌن العبد وربه. -ٔ
 الخٌانة وصؾ الزم ألكثر الٌهود فمل من سلم منهم من هذا الوصؾ. -ٕ
 استحباب العفو عند المدرة، وهو من خبلل الصالحٌن. -ٖ
ؤوٌله على ومنها: أن أهل الزٌػ هكذا ٌجدون سبٌبل إلى مماصدهم السٌبة بتحرٌؾ كبلم هللا وت-ٗ

ؼٌر وجهه، فإن عَجزوا عن التحرٌؾ والتؤوٌل تركوا ما ال ٌتفك مع أهوابهم ِمن شرع هللا الذي 
 ال ٌثبت علٌه إال الملٌل ممن عصمه هللا منهم.

أن الحمٌمة التً ال شن فٌها هً أن الٌهود أضاعوا التوراة وتركوا العمل بها فضلوا عن سبٌل -٘
 ، وذهبوا ٌحرفون الكلم عن مواضعه.هللا الموٌم وصراطه المستمٌم

وا بَها من نُُصوص، فمد أثبت اْلمُْرآن -ٙ أَنه الٌسلم لْلٌَُهود ِصَحة كتبهْم الممدسة لدٌهم َوَما اْحتَجُّ
ٌَاء بنً إِْسَرابٌِل بالتحرٌؾ والتزوٌر والتؽٌٌر  اْلَكِرٌم أَنهم تجرإا على كتب هللا اْلمنزلَة على أَْنب

وا لَاَل تَعَالَى: }فَ  بَِما َنْمِضِهْم ِمٌثَالَُهْم لَعَنَّاهُْم أَنه الٌسلم لْلٌَُهود ِصَحة كتبهْم الممدسة لدٌهم َوَما اْحتَجُّ
بَها من نُُصوص، فمد أثبت اْلمُْرآن اْلَكِرٌم أَنهم تجرإا على كتب هللا اْلمنزلَة على أَْنبٌَاء بنً 

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{.إِْسَرابٌِل بالتحرٌؾ والتزوٌر والتؽٌٌر لَاَل تَعَ   الَى: } ٌَُحّرِ
 

 المرآن
ٌْنَهُ  ٌْنَا بَ ُروا بِِه فَؤَْغَر ا ذُّكِ ُم اْلعََداَوةَ }َوِمَن ال ِذٌَن لَالُوا إِن ا نََصاَرى أََخْذنَا ِمٌثَالَُهْم فَنَسُوا َحظًّا ِمم 

ُ بَِما َكانُوا ٌَْصنَعُوَن )َواْلبَْغَضاَء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوَسْوَف   [ٗٔ({ ]المائدة: ٌُٗٔنَبِّئُُهُم ّللا 
 التفسٌر:

العهد المإكد الذي أخذناه على  -ولٌسوا كذلن-وأخذنا على الذٌن ادَّعوا أنهم أتباع المسٌح عٌسى 
ذكروا بنً إسرابٌل: بؤن ٌُتابعوا رسولهم وٌنصروه وٌإازروه، فبدَّلوا دٌنهم، وتركوا نصٌبًا مما 

به، فلم ٌعملوا به، كما صنع الٌهود، فؤلمٌنا بٌنهم العداوة والبؽضاء إلى ٌوم المٌامة، وسوؾ 
 ٌنببهم هللا بما كانوا ٌصنعون ٌوم الحساب، وسٌعالبهم على صنٌعهم.

أخذنا على [، أي:" وٗٔلوله تعالى:}َوِمَن الَِّذٌَن لَالُوا ِإنَّا َنَصاَرى أََخْذنَا ِمٌثَالَُهْم{ ]المابدة:  
العهد المإكد الذي أخذناه على بنً  -ولٌسوا كذلن-الذٌن ادَّعوا أنهم أتباع المسٌح عٌسى 

 .(ٔ)إسرابٌل: بؤن ٌُتابعوا رسولهم وٌنصروه وٌإازروه"
 .(ٕ)أي: فً التوحٌد واإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، إذ هو مكتوب فً اإلنجٌل" لال المرطبً:" 
: ومن الذٌن ادعوا ألنفسهم أنهم نصارى ٌتابعون المسٌح ابن مرٌم أي لال ابن كثٌر:" 

علٌه السبلم، ولٌسوا كذلن، أخذنا علٌهم العهود والمواثٌك على متابعة الرسول ومناصرته 
ومإازرته والتفاء آثاره، واإلٌمان بكل نبً ٌرسله هللا إلى أهل األرض، أي: ففعلوا كما فعل 

 .(ٖ)ضوا العهود"الٌهود، خالفوا المواثٌك ونم
، دلٌل على أنهم ابتدعوا النصرانٌة «من النصارى»وفً لولهم: }إنا نصارى{، ولم ٌمل 

 .(ٗ)وتسموا بها، روي معناه عن الحسن
لال ابن عطٌة:" علك كونهم نصارى بمولهم ودعواهم، من حٌث هو اسم شرعً 

بٌن فعلهم ولولهم، فجاءت ٌمتضً نصر دٌن هللا، وسموا به أنفسهم دون استحماق وال مشابهة 
 .(٘)هذه العبارة موبخة لهم مزحزحة عن طرٌك نصر دٌن هللا وأنبٌابه"

ُروا بِِه{ ]المابدة:   ا ذُّكِ [، أي:" فبدَّلوا دٌنهم، وتركوا نصًٌبا ٗٔلوله تعالى:}فَنَسُوا َحظًّا ِممَّ
 .(ٙ)مما ذكروا به، فلم ٌعملوا به، كما صنع الٌهود"

                                                             
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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تركوا حظا من الكتاب الذي وعظوا به وذكروا به، وجعلوا ذلن أي  لال النحاس:" 
 .(ٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-الترن والتحرٌؾ سببا للكفر بدمحم 

وهو اإلٌمان بدمحم علٌه الصبلة والسبلم، أي: لم ٌعملوا بما أمروا به  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-وجعلوا ذلن الهوى والتحرٌؾ سببا للكفر بدمحم 

ٌْنَُهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المابدة:   نَا بَ ٌْ [، أي:" فؤلمٌنا ٗٔلوله تعالى:}فَؤَْؼَر
 .(ٖ)بٌنهم العداوة والبؽضاء إلى ٌوم المٌامة"

 .(ٗ)حّرشنا بٌنهم وألمٌنا، كما تؽري الشًء بالشًء" لال الطبري:أي:" 
صاروا فرلا ٌكفر بعضهم بعضا، منهم النسطورٌة، والٌعموبٌة والملكانٌة، لال الزجاج:" 

 .(٘)وهم الروم، فكل فرلة منهم تعادي األخرى"
معناه: ألصمنا بهم العداوة حتى صاروا فرلا، وأحزابا، منهم الٌعموبٌة  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)والملكابٌة، والنسطورٌة"
ٌْنَوفً   نَا َب ٌْ  :(2)[، وجوهُٗٔهُم اْلعََداَوةَ َواْلبَْؽَضاَء{ ]المابدة: لوله تعالى:}فَؤَْؼَر

 . (1)أحدها: أي: هٌجنا. لاله المرطبً
والثانً: ألصمنا بهم، مؤخوذ من الؽراء وهو ما ٌلصك الشًء بالشًء كالصمػ وشبهه، وهذا 

 .(ٕٔ)، وابن عطٌة(ٔٔ)، والزمخشري(ٓٔ)، واختٌار الزجاج(5)لول االصمعً
 . (ٖٔ)اء: تسلٌط بعضهم على بعض.حكاه الرمانًوالثالث: أن اإلؼر

 : (ٗٔ)والرابع: أن اإلؼراء: التحرٌش، وأصله اللصوق، لال كثٌر
 إذا لٌل مهبل لالت العٌن بالبكا        ؼراء ومدتها حوافل نهل

أي: فؤلمٌنا بٌنهم العداوة والتباؼض لبعضهم بعضا، وال ٌزالون كذلن  لال ابن كثٌر:" 
إلى لٌام الساعة. وكذلن طوابؾ النصارى على اختبلؾ أجناسهم ال ٌزالون متباؼضٌن متعادٌن، 

ٌكفر بعضهم بعضا، وٌلعن بعضهم بعضا ؛ فكل فرلة تَُحرم األخرى وال تدعها تَلُج معبدها، 
وكذلن اآلخرون، وكذلن النسطورٌة واآلرٌوسٌة، كل طابفة تكفر   فالملكٌة تكفر الٌعموبٌة،

 .(٘ٔ)األخرى فً هذه الدنٌا وٌوم ٌموم األشهاد"
اختلؾ أهل التؤوٌل فً صفة  إؼراء هللا عز ذكره بٌنهم العداوة، والبؽضاء، وفٌه  و 
 لوالن:

، واختٌار (ٙٔ)م النخعًأحدهما: كان إؼراإه بٌنهم باألهواء التً َحَدثت بٌنهم. وهذا لول إبراهٌ
 .(2ٔ)الطبري

                                                             
 .ٕٔٙ/ٔإعراب المرآن:(ٔ)
 .2ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (5)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٔٙ/ٔر: الكشاؾ:انظ (ٔٔ)
 .2ٓٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
إِذا لُْلُت أَْسلُو، ؼاَرِت العٌُن وفٌه:" إذا ، ٕٔٔ/٘ٔ، و2٘ٔ/ٔٔ، واللسان:2ٔٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗٔ)

تْها َمدامُع ُحفَّلُ   ".بالبُكا ... ِؼَراًء، وَمدَّ
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٓٔ(:صٓٓٙٔٔ)-(51٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
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، (ٕ)، واختٌار النحاس(ٔ)والثانً: أن ذلن هو العداوة التً بٌنهم والبؽضاء. وهذا لول لتادة
 .(ٖ)والسمرلندي

وأحسن ما لٌل فً معنى فؤؼرٌنا بٌنهم العداوة والبؽضاء أن هللا تعالى  لال النحاس:" 
 .(ٗ)أمر بعداوة الكفار وإبؽاضهم فكل فرلة مؤمورة بعداوة صاحبتها وإبؽاضها ألنهم كفار"

: أنه "أؼرى بٌنهم باألهواء التً حدثت بٌنهم ، كما لال إبراهٌم -وهللا أعلم-والراجح 
بٌنَهم، إنما هً باختبلفهم فً لولهم فً المسٌح، وذلن أهواٌء، ال  النخعً، ألن عداوة النصارى

ًٌ من هللا"  .(٘)وح
ٌمال: ألمى بٌنهم العداوة بالجدال والخصومات فً الدٌن، وذلن ٌحبط لال السمرلندي:"

 .(ٙ)األعمال. ولال معاوٌة بن لرة: إٌاكم وهذه الخصومات فً الدٌن، فإنها تحبط األعمال"
ِ بـ واختلؾ أهل التفسٌر   ًّ ٌْنَُهُم{ اللتٌن فً لوله تعالى «الهاء والمٌم»فً المعن ٌْنَا بَ :}فَؤَْؼَر
 [، وفٌه وجهان:ٗٔ]المابدة: 
عنً بذلن الٌهود والنصارى. فمعنى الكبلم على لوِلهم وتؤوٌلهم: فؤؼرٌنا بٌن الٌهود أحدهما: 

، وابن (ٕ)، والسدي(ٔ)، ولتادة(2)لول مجاهدوالنصارى، لنسٌانهم حظًّا مما ذّكروا به. وهذا 
 . (ٖ)زٌد

                                                             
 .2ٖٔ/ٓٔ(:صٔٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔانظر: إعراب المرآن: (ٕ)
. ذكر السمرلندي فً صفة تلن العداوة:" ٌمال: إن أصل العداوة التً كانت بٌنهم 2ٕٙ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٖ)
، كان بٌنه وبٌن النصارى لتال، وكان ٌهودٌا فمتل منهم خلما كثٌرا، فؤراد أن « بولس»لماها إنسان ٌمال له أ

ٌحتال بحٌلة ٌلمً بٌنهم المتال لٌمتل بعضهم بعضا، فجاء إلى النصارى، وجعل نفسه، أعور ولال لهم: 
ذلن كله وأنا تابب، ألنً رأٌت عٌسى ابن  أتعرفونً؟ فمالوا: أنت الذي لتلت منا وفعلت ما فعلت، فمال: لد فعلت

مرٌم فً المنام نزل من السماء، فلطم وجهً لطمة وفمؤ عٌنً. فمال: أي شًء ترٌد من لومً؟ فتبت على ٌده، 
وإنما جبتكم ألكون بٌن ظهرانٌكم، وأعلمكم شرابع دٌنكم، كما علمنً عٌسى فً المنام فاتخذوا له ؼرفة، فصعد 

إلى الناس فً الحابط، وكان ٌتعبد فً الؽرفة، وربما كانوا ٌجتمعون إلٌه وٌسؤلونه وٌجٌبهم تلن الؽرفة وفتح كوة 
من تلن الكوة، وربما ٌؤمرهم حتى ٌجتمعوا وٌنادٌهم من تلن الكوة، وٌمول لهم بمول كان فً الظاهر منكرا 

وا ٌمبلون لوله بما ٌؤمرهم به. وٌنكرون علٌه، فكان ٌفسر ذلن المول بتفسٌر ٌعجبهم ذلن، فانمادوا كلهم له وكان
فمال لهم ٌوما من األٌام: اجتمعوا لد حضرنً علم، فاجتمعوا، فمال لهم: ألٌس لد خلك هللا تعالى هذه األشٌاء فً 
الدنٌا كلها لمنفعة بنً آدم؟ لالوا: نعم، فمال لم تحرمون على أنفسكم هذه األشٌاء؟ ٌعنً الخمر والخنزٌر ولد خلك 

ض جمٌعا، فؤخذوا بموله واستحلوا الخمر والخنزٌر، فلما مضى على ذلن أٌام دعاهم ولال: لكم ما فى االر
حضرنً علم. فاجتمعوا ولال لهم: من أي ناحٌة تطلع الشمس؟ فمالوا: من لبل المشرق. فمال: ومن أي ناحٌة 

ا: هللا تعالى: فمال: ٌطلع الممر والنجوم؟ فمالوا: من لبل المشرق. فمال: ومن ٌرسلهم من لبل المشرق؟ لالو
فاعلموا أنه من لبل المشرق فإن صلٌتم له فصلوا إلٌه، فحول صبلتهم إلى المشرق، فلما مضى على ذلن أٌام 
دعا طابفة منهم وأمرهم بؤن ٌدخلوا علٌه فً الؽرفة. ولال لهم: إنً أرٌد أن أجعل نفسً اللٌلة لربانا ألجل 

السر لتحفظوا عنً وتدعوا الناس إلى ذلن. وٌمال أٌضا إنه  عٌسى، ولد حضرنً علم وأرٌد أن أخبركم فً
أصبح ٌوما وفتح عٌنه األخرى ثم دعاهم ولال لهم: جاءنً عٌسى اللٌلة، ولال: لد رضٌت عنن، فمسح ٌده على 
عٌنً فبربت، فاآلن أرٌد أن أجعل نفسً لربانا. ثم لال لهم: هل ٌستطٌع أحد أن ٌحًٌ الموتى وٌبرئ األكمه 

ص إال هللا تعالى؟ فمالوا: ال. فمال: إن عٌسى لد فعل هذه األشٌاء، فاعلموا بؤنه هو هللا. فخرجوا من عنده. واألبر
ثم دعا طابفة أخرى فؤخبرهم بذلن أٌضا، ولال: إنه كان ابنه ثم دعا بطابفة ثالثة وأخبرهم بؤنه ثالث ثبلثة، 

ن فً بعض اللٌل خرج من بٌن ظهرانٌهم، فؤصبحوا وأخبرهم بؤنه ٌرٌد أن ٌجعل نفسه اللٌلة لربانا، فلما كا
وجعلوا كل فرٌك منهم ٌمول: لد علمنً كذا وكذا. ولال الفرٌك اآلخر: أنت كاذب بل علمنً كذا وكذا، فولع 
بٌنهم المتال فالتتلوا ولتلوا خلما كثٌرا وبمٌت العداوة بٌنهم إلى ٌوم المٌامة وهم ثبلث فرق، فرلة بٌنهم النسطورٌة 

 ا المسٌح ابن هللا.لالو
وصنؾ منهم ٌمال: لهم المار ٌعموبٌة لالوا: إن هللا هو المسٌح. وصنؾ ٌمال لهم: الملكانٌة، لالوا: إن هللا ثالث 

 [.22ٕ-2ٕٙ/ٔثبلثة المسٌح وأمه وهللا. فؤؼرى بٌنهم العداوة والبؽضآء إلى ٌوم المٌامة".]بحر العلوم:
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕإعراب المرآن: (ٗ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .22ٖ/ٔبحر العلوم:  (ٙ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٗٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
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والثانً: عنى هللا بذلن النصاَرى وحَدها. ولالوا: معنى ذلن: فؤؼرٌنا بٌن النصارى، عموبةً لها 
بنسٌانها حظًّا مما ذكرت به. لالوا: وعلٌها عادت الهاء والمٌم  فً  بٌنهم ، دون الٌهود. وهذا 

 .(2)، والنحاس(ٙ)والزجاج ،(٘)، والطبري(ٗ)لول الربٌع
 .(1)واألولى أن ٌكون للنصارى، ألنهم ألرب" لال النحاس:" 
لال اإلمام الطبري:": وأولى التؤولٌن باآلٌة عندي ما لاله الربٌع بن أنس، وهو أّن  

ًّ باإلؼراء بٌنهم، النصارى، فً هذه اآلٌة خاصة وأّن  الهاء والمٌم  عابدتان على  المعن
ً خبره عن النصارى دون  الٌهود، ألن ذكر  اإلؼراء  فً خبر هللا عن النصارى، بعد تمّضِ

ة،  أولى من  الٌهود، وبعد ابتدابه خبَره عن النصارى، فؤلْن ٌكون ذلن معنًٌّا به النصارى خاصًّ
 .(5)أن ٌكون معنًٌّا به الحزبان جمٌعًا، لما ذكرنا"

ُ بِمَ   [، أي:" وسوؾ ٌنببهم ٗٔا َكانُوا ٌَْصنَعُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَسْوَؾ ٌُنَبِّبُُهُم َّللاَّ
 .(ٓٔ)هللا بما كانوا ٌصنعون ٌوم الحساب، وسٌعالبهم على صنٌعهم"

 .(ٔٔ)وعٌٌد لهم" لال الواحدي:" 
وسٌنببهم هللا عند ورودهم علٌه فً معادهم، بما كانوا فً الدنٌا  لال الطبري:أي:" 

عهده، وتبدٌلهم كتابه، وتحرٌفهم أمره ونهٌه، فٌعالبهم على ٌصنعون، من نمضهم مٌثاله، ونكثهم 
 .(ٕٔ)ذلن حسب استحمالهم"

ٌعنً: بما ٌمولون من الجحود والتكذٌب وذلن أن النسطورٌة لالوا: إن  لال مماتل:" 
 -عٌسى ابن هللا. ولالت: المار ٌعموبٌة إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم، ولالت عبادة الملن: إن هللا

وإنما هللا  -تبارن وتعالى -هو إله وعٌسى إله، ومرٌم إله، افتراء على هللا -ثالث ثبلثة -عز وجل
أحد الصمد لم ٌلد ولم ٌولد »نفسه  -سبحانه -كما وصؾ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -إله واحد وعٌسى عبد هللا ونبٌه

 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«ولم ٌكن له كفوا أحد

للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على هللا وهذا تهدٌد ووعٌد أكٌد لال ابن كثٌر:" 
وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب، عز وجل، وتعالى وتمدس عن لولهم علًوا كبًٌرا، من 
جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي لم ٌلد ولم ٌولد، ولم ٌكن له 

 .(٘ٔ)كُفًوا أحد"
ى بعماب اآلخرة إذ أنباإهم بصنعهم إنما هو تمرٌر توعدهم هللا تعال لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙٔ)وتوبٌخ للعذاب، إذ صنعهم كفر ٌوجب الخلود فً النار"
 الفوائد:

 ذم النصارى بنمض المٌثاق، كما ذم الٌهود وجعل عموبتهم إٌماع العداوة والبؽضاء بٌنهم. -ٔ

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٙٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٕٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:صٖٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٓٔسٌر الطبري:انظر: تف (٘)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: إعراب المرآن: (2)
 .ٕٔٙ/ٔإعراب المرآن: (1)
 .5ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٔالوجٌز: (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 سورة اإلخبلص. (ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .2ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙٔ)
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ماء واحد. وعلٌه فبل  أن حال النصارى ال تختلؾ كثٌراً عن حال الٌهود كؤنهم شربوا من-ٕ
ٌستؽرب منهم الشر وال ٌإمنون على سر، فهم على عداوة اإلسبلم والحرب علٌه متعاونون 

 متواصون.
ٌستفاد من هذه اآلٌة الكرٌمة: أن من سننه تعالى فً خلمه أن ٌولع بٌنهم العداوة والبؽضاء و-ٖ

النصارى: }ومن الذٌن لالوا  إذا تركوا شٌبا من شرعه ولم ٌعملوا به، فمال سبحانه وتعالى عن
إنا نصارى أخذنا مٌثالهم فنسوا حظا مما ذكروا به فؤؼرٌنا بٌنهم العداوة والبؽضاء إلى ٌوم 

 [.ٗٔالمٌامة وسوؾ ٌنببهم هللا بما كانوا ٌصنعون{ ]المابدة: 
: "لتتبعن -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد اختلفت هذه األمة كما اختلؾ من لبلها من األمم؛ مصدالا لموله 

فً حدٌث االفتراق،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وظهرت فٌها الفرق التً أخبر عنها النبً (ٔ)سنن من كان لبلكم"
 وادعت كل فرلة أنها على الحك وما عداها على الباطل.

ولكن مع وجود هذا االختبلؾ والتفرق، فبل ٌزال فً األمة طابفة منصورة لابمة بالحك، 
 ضرها من خالفها، وال من خذلها، إلى أن ٌؤتً أمر هللا وهم على ذلن.داعٌة إلٌه، ال ٌ

ولذلن اهتم سلؾ هذه األمة بالدعوة إلى االعتصام بالكتاب والسنة، والتحذٌر من البدع واألهواء، 
 وكثرت ألوالهم ومإلفاتهم فً هذه المسؤلة.

أهل األهواء  فكتبت كتب كثٌرة فً السنة وبٌان منهج السلؾ الصالح، وفً الرد على
 والبدع.

ومن هذه الكتب الكثٌرة، كتاب اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى فً "الرد على الجهمٌة"، 
وكتاب "السنة" لعبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل، وكتاب "خلك أفعال العباد" للبخاري، وكتاب 

شرٌعة" لآلجري، "السنة" البن أبً عاصم، وكتاب "السنة" لدمحم بن نصر المروزي، وكتاب "ال
و"شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة" لبللكابً، وؼٌر ذلن من كتب السلؾ رضوان هللا 

 .(ٕ)علٌهم
وبعض هذه الكتب، عنً فٌها مإلفوها بالكتابة فً التحذٌر من األهواء والبدع، فؤلؾ ابن 

الحوادث وضاح المرطبً كتابه "البدع والنهً عنها"، وألؾ أبو بكر الطرطوشً كتابه "
والبدع"، وألؾ أبو شامة كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، ولكن التصرت هذه 

على النمل المجرد للنصوص الواردة فً التحذٌر من البدع والنهً عنها،  -فً الؽالب-الكتب 
دون تحلٌل لمعانٌها، وتحمٌك مسابلها، مما جعل اإلمام الشاطبً ٌموم بتصنٌؾ كتابه الفذ 

عتصام"، الذي أشار رحمه هللا تعالى فٌه إلى هذه الكتب السابمة، ومؤخذه علٌها، فمال: "وإذا "اال
فاحمل علٌه كتب العلم من السنن وؼٌرها إذا  -أي كتب العلم لحفظ الدٌن-استمام هذا األصل 

خٌؾ علٌها االندراس، زٌادة على ما جاء فً األحادٌث؛ من األمر بكتب العلم، وأنا أرجو أن 
كون كتب هذا الكتاب الذي وضعت ٌدي فٌه من هذا المبٌل؛ ألنً رأٌت باب البدع فً كبلم ٌ

العلماء مؽفبل جدا إال من النمل الجلً؛ كما نمل ابن وضاح، أو ٌإتى بؤطراؾ من الكبلم ال ٌشفً 
الؽلٌل بالتفمه فٌه كما ٌنبؽً، ولم أجده على شدة بحثً عنه، إال ما وضع فٌه أبو بكر 

ً، وهو ٌسٌر فً جنب ما ٌحتاج إلٌه فٌه، وإال ما وضع الناس فً الفرق الثنتٌن الطرطوش
والسبعٌن، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزابه، فؤخذت نفسً بالعناء فٌه، عسى أن 

 .(ٖ)ٌنتفع واضعه، ولاربه، وناشره، وكاتبه، والمنتفع به، وجمٌع المسلمٌن"
 

 المرآن
ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَا ٌِ َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر }ٌَا أَْهَل اْلِكتَا ٌِ  ا ِمم  لَْد َجاَءكُْم َرسُولُنَا ٌُبٌَُِّن لَكُْم َكثٌِرا

ِ نُوٌر َوِكتَا ٌٌ ُمبٌٌِن )  [٘ٔ({ ]المائدة: ٘ٔلَْد َجاَءكُْم ِمَن ّللا 

                                                             
 .( من حدٌث أبً سعٌد5ٕٙٙ( ومسلم )ٖٙ٘ٗالبخاري )أخرجه  (ٔ)
 .5-2انظر: اإلعتصام للشاطبً: (ٕ)
 .ٙٔ/ٖاالعتصام: (ٖ)
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 التفسٌر:
 ٌبٌِّن لكم كثًٌرا مما كنتم تُْخفونه ٌا أهل الكتاب من الٌهود والنصارى، لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

عن الناس مما فً التوراة واإلنجٌل، وٌترن بٌان ما ال تمتضٌه الحكمة. لد جاءكم من هللا نور 
 وكتاب مبٌن: وهو المرآن الكرٌم.

 سبب النزول:
ًّ هللا أتاه الٌهود ٌسؤلونه عن الرجم، واجتمعوا فً بٌٍت،  لال: أٌُّكم لال عكرمة: "إّن نب

أعلم ؟ فؤشاروا إلى ابن ُصورٌا، فمال: أنت أعلمهم ؟ لال، سل عما شبت، لال،  أنت أعلمهم ؟  
لال: إنهم لٌزعمون ذلن! لال: فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطُّور، 

سان، فكثر فٌنا وناشده بالمواثٌك التً أُخذت علٌهم، حتى أخذه أْفَكل، فمال: إن نساءنا نساء ح
المتل، فاختصرنا أُخصورةً، فجلدنا مبة، وحلمنا الرءوس، وخالفنا بٌن الرءوس إلى الدواب 

لَْد َجاَءكُْم َرسُولَُنا  ٌَا أَْهَل اْلِكتَابِ  أحسبه لال: اإلبل لال:فحكم علٌهم بالرجم، فؤنزل هللا فٌهم: }
ٌْكُْم  ، اآلٌة وهذه اآلٌة: }َوإِذَا َخبلٌُبٌَُِّن لَكُْم { ُ َعلَ ثُونَُهْم بَِما فَتََح َّللاَّ بَْعُضُهْم إِلَى َبْعٍض لَالُوا أَتَُحّدِ

وكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم{]سورة البمرة:    .]ضعٌؾ[(ٔ)["2ِٙلٌَُحاجُّ
صلى هللا  -ابن جرٌج: "لما أخبر األعور سموٌل بن صورٌا الذي صدق النبً  ولال
ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءكُْم  -علٌه وسلم  على الرجم أنه فً كتابهم، ولال: لكنا نخفٌه؛ فنزلت: }

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب{ وهو شاب  أبٌض طوٌل من أهل َرسُولُنَا ٌُبٌَُِّن لَكُْم َكثًٌِرا ِممَّ
 .]ضعٌؾ[(ٕ)فدن"

ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب{ ]المابدة:  [، أي:" ٌا أهل الكتاب من الٌهود ٘ٔلوله تعالى:}
 .(ٖ)والنصارى"

 .(ٗ)خطاب للٌهود والنصارى" لال الزمخشري:" 

المراد به: أهل الكتابٌن: التوراة، واإلنجٌل، لكن ذكر الكتاب، وهو اسم  لال السمعانً:" 
 .(٘)الجنس، فٌنصرؾ إلى الفرٌمٌن"

 .(ٙ)ٌعنً: الٌهود والنصارى، ووحد الكتاب ألنه للجنس" لال البٌضاوي:" 
 .(2)أن المراد: الٌهود خاصةولٌل:  
 .(1)اطبون"لال المرطبً:" الكتاب: اسم جنس بمعنى الكتب، فجمٌعهم مخ 

ا كُْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب{ ]المابدة:  لوله تعالى:}لَْد َجاَءكُْم َرسُولُنَا ٌُبٌَُِّن لَكُْم َكثًٌِرا ِممَّ
[، أي:" لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌبٌِّن لكم كثًٌرا مما كنتم تُْخفونه عن الناس مما فً التوراة ٘ٔ

 .(5)واإلنجٌل"
 .(ٓٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-لتادة:"}ٌا أهل الكتاب لد جاءكم رسولنا{، وهو دمحمعن 

لال الطبري:" ٌمول: ٌبٌن لكم محّمد رسولنا، كثًٌرا مما كنتم تكتمونه الناَس وال تُبٌنونه 
انٌٌن  لهم مّما فً كتابكم. وكان مما ٌخفونه من كتابهم فبٌَّنه رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص للناس: َرْجمُ  الزَّ

 .(ٔٔ)المحصنٌن"

                                                             
 . وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٓٔ(:ٔٔٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 ونسبه البن المنذر.( ٖٗ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٕ)

 للنا: وهو معضل.
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٗٔ/ٓٔ(:ص1ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٔٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ٌعنً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. }ٌبٌن لكم كثٌرا مما كنتم تخفون من الكتاب{، أي: من  لال المرطبً:"
كتبكم، من اإلٌمان به، ومن آٌة الرجم، ومن لصة أصحاب السبت الذٌن مسخوا لردة، فإنهم 

 .(ٔ)كانوا ٌخفونها"
 .(ٕ)ن نعت دمحم وآٌة الرجم، ونحو ذلن"ٌعنً: اللذٌن أخفوا م لال السمعانً:"
ٌمول تعالى مخبًرا عن نفسه الكرٌمة: أنه لد أرسل رسوله محمًدا بالهدى  لال ابن كثٌر:"

ودٌن الحك إلى جمٌع أهل األرض، عربهم وعجمهم، أمٌهم وكتابٌّهم، وأنه بعثه بالبٌنات والفرق 
 .(ٖ)فتروا على هللا فٌه "بٌن الحك والباطل.. ٌبٌن ما بدلوه وحرفوه وأولوه، وا

من كفر بالرجم، فمد كفر بالمرآن من حٌث ال ٌحتسب. لوله: }ٌا أهل  لال ابن عباس:"
 .(ٗ)الكتاب لد جاءكم رسُولنا ٌبٌن لكم كثًٌرا مما كنتم تخفون من الكتاب{، فكان الرجُم مما أخفوا"

 .(ٗ)أخفوا"
 .(٘)لمربها منها، أدؼم النون فً البلم «لد جاءكم رسولنا ٌبٌن لكم» ولرأ الحسن:

[، أي:" وٌترن بٌان ما ال تمتضٌه ٘ٔلوله تعالى:}َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ ]المابدة: 
 .(ٙ)الحكمة"

 .(2)وٌسكت عن كثٌر مما ؼٌروه وال فابدة فً بٌانه" لال ابن كثٌر:"
أي: ٌتركه وال ٌبٌنه،وإنما ٌبٌن ما فٌه حجة على نبوته، وداللة على  لال المرطبً:"

 .(1)صدله وشهادة برسالته، وٌترن ما لم ٌكن به حاجة إلى تبٌٌنه"
 .(5)ٌعنً: ٌعرض عن كثٌر مما أخفوا، فبل ٌتعرض له" لال السمعانً:"
 .(ٓٔ)أي: ٌتجافى من إظهار كثٌر مما ٌخفونه" لال الراؼب: "

 .(ٔٔ)ٌتجاوز، فبل ٌخبرهم بكتمانه" الجوزي:أي:"لال ابن 
 .(ٕٔ)لا البؽوي:" أي: ٌعرض عن كثٌر مما أخفٌتم فبل ٌتعرض له وال ٌإاخذكم به"

}وٌعفو عن كثٌر{ مما تخفونه، ال ٌبٌنه إذا لم تضطر إلٌه مصلحة دٌنٌة،  لال الزمخشري:" 
ولم ٌكن فٌه فابدة إال التضاء حكم وصفته مما ال بد من بٌانه، وكذلن الرجم وما فٌه إحٌاء 

 .(ٖٔ)شرٌعة وإماتة بدعة"
ٌعنً: ٌتجاوز عن كثٌر فبل ٌخبركم به. وذكر أن رجبل من أحبارهم جاء  لال المرطبً:" 

لى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فسؤله فمال: ٌا هذا عفوت عنا؟ فؤعرض عنه رسول هللا علٌه وسلم ولم ٌبٌن، وإنما إ
أراد الٌهودي أن ٌظهر منالضة كبلمه، فلما لم ٌبٌن له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لام من عنده فذهب ولال 

 .(ٗٔ)ابه أنه ال ٌبٌن له ما سؤله عنه"ألصحابه: أرى أنه صادق فٌما ٌمول: ألنه كان وجد فً كت
}وٌعفوا عن كثٌر{ مما تخفونه، فٌترن بٌانه لعدم اشتماله على ما ٌجب  لال الشوكانً:" 

بٌانه علٌه من األحكام الشرعٌة، فإن ما لم ٌكن كذلن ال فابدة تتعلك ببٌانه إال مجرد افتضاحكم 

                                                             
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٓٔ(:ص5ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔانظر: إعراب المرآن للنحاس: (٘)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
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به ولٌل: ٌعفو عن كثٌر منكم فبل ٌإاخذهم  ولٌل المعنى: إنه ٌعفو عن كثٌر فٌتجاوزه وال ٌخبركم
 .(ٔ)بما ٌصدر منهم"

 فان لٌل: كٌؾ كان له أن ٌمسن عن حك كتموه فبل ٌبٌنه؟
  :(ٕ)فعن ذلن جوابان،ذكرهما ابن الجوزي

أحدهما: أنه كان متلمٌا ما ٌإمر به، فإذا أمر باظهار شًء من أمرهم، أظهره، وأخذهم به، وإال 
 سكت. 

د الذمة إنما كان على أن ٌمروا على دٌنهم، فلما كتموا كثٌرا مما أمروا به، والثانً: أن عم
واتخذوا ؼٌره دٌنا، أظهر علٌهم ما كتموه من صفته وعبلمة نبوته، لتتحمك معجزته عندهم، 
واحتكموا إلٌه فً الرجم، فؤظهر ما كتموا مما ٌوافك شرٌعته، وسكت عن أشٌاء لٌتحمك إلرارهم 

 على دٌنهم.
ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌٌِن{ ]المابدة: لوله  [، أي:" لد جاءكم من هللا ٘ٔتعالى:}لَْد َجاَءكُْم ِمَن َّللاَّ

 .(ٖ)نور وكتاب مبٌن: وهو المرآن الكرٌم"
 

ٌرٌد المرآن، لكشفه ظلمات الشرن والشن، وإلبانته ما كان خافٌا عن  لال الزمخشري:"
بع رضوانه من آمن به سبل السبلم طرق السبلمة الناس من الحك. أو ألنه ظاهر اإلعجاز من ات

 .(ٗ)والنجاة من عذاب هللا أو سبل هللا"
لال ابن عطٌة:" لوله عز وجل: }نور وكتاب مبٌن {،ٌحتمل: أن ٌرٌد دمحما صلى هللا 
علٌه وسلم والمرآن، وهذا هو ظاهر األلفاظ، وٌحتمل: أن ٌرٌد موسى علٌه السبلم والتوراة، أي 

 .(٘)ا حك االتباع آلمنتم بدمحم، إذ هً آمرة بذلن مبشرة به"ولو اتبعتموه
 ، ثبلثة ألوال:«النور»وفى 

 .(2)، والبؽوي(ٙ)، وهو لول الزجاج-ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: دمحم 
والهدى أو النور هو الذي ٌبٌن األشٌاء، وٌرى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النور هو: دمحم  لال الزجاج:"

فً الملوب فً بٌانه وكشفه الظلمات كمثل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األبصار حمٌمتها، فمثل ما أتى به النبً 
  .(1)النور"

 .(5)الثانً: المرآن. وهو لول بعض المتؤخرٌن 
 .(ٓٔ)حكاه السمعانً مً نور، ألنه ٌهتدى به كما ٌهتدي بالنور.وسوالثالث: اإلسبلم، 

 الفوائد:
 لجمٌع األمم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -عموم رسالته -ٔ
حٌث جاء بالدٌن الموٌم والصراط  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إن هذه اآلٌة من أعظم األدلة على صحة رسالة دمحم -ٕ

 المستمٌم.
على الكتب السابمة، فاضح لما حرفه الٌهود والنصارى، ولما كتموه أن المرآن الكرٌم مهٌمن -ٖ

 من الحك.
 أن نور المرآن والسنة ال ٌهتدي به إال المإمن الذي ٌتعلمهما، لٌعمل بهما.-ٗ

                                                             
 .1ٕ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٕ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٔٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٕٖ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن:(1)
 .ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٕ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
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االعتماد الجازم بنسخ جمٌع الكتب والصحؾ التً أنزلها هللا على رسله، بالمرآن الكرٌم، وأنه -٘
الجن، ال من أصحاب الكتب السابمة، وال من ؼٌرهم، أن ٌعبدوا هللا  ال ٌسع أحًدا من اإلنس أو

 بعد نزول المرآن بؽٌر ما جاء فٌه أو ٌتحاكموا إلى ؼٌره.
 .(ٔ)النبوة والعمل والكتاب" -لال الراؼب:" هذه اآلٌة النعم الثبلث التً خص بها العباد وهً: -ٙ

 .(ٔ)والكتاب"
 

 المرآن
ُ َمِن ات بََع  ِرْضَوانَهُ سُبَُل الس اَلِم َوٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِِإذْنِِه َوٌَْهِدٌِهْم }ٌَْهِدي بِِه ّللا 
 [ٙٔ({ ]المائدة: ٙٔإِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم )

 التفسٌر:
ٌهدي هللا بهذا الكتاب المبٌن من اتبع رضا هللا تعالى، طرق األمن والسبلمة، وٌخرجهم بإذنه من 

 كفر إلى نور اإلٌمان، وٌوفمهم إلى دٌنه الموٌم.ظلمات ال
ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّبَلِم{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌهدي هللا بهذا  [، أي:"ٙٔ}ٌَْهِدي بِِه َّللاَّ

 .(ٕ)الكتاب المبٌن من اتبع رضا هللا تعالى، طرق األمن والسبلمة"
 .(ٖ)بل السبلم من اتبع رضوانه"أي: ٌهدي به هللا س لال السمعانً:" 
من آمن به، }سبل السبلم{، طرق السبلمة  لال الزمخشري:} َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ {، أي:" 

 .(ٗ)والنجاة من عذاب هللا أو سبل هللا"
« السبل»}واتبع رضوانه{، معناه: بالتكسب والنٌة واإللبال علٌه، و لال ابن عطٌة:" 

 .(٘)الطرق"
}من اتبع رضوانه{، أي: ما رضٌه هللا، }سبل السبلم{، طرق السبلمة  المرطبً:"لال  

 .(ٙ)الموصلة إلى دار السبلم المنزهة عن كل آفة، والمإمنة من كل مخافة، وهً الجنة"
أي: ٌهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة هللا، وصار لصده حسنا  لال السعدي:" 

من العذاب، وتوصله إلى دار السبلم، وهو العلم بالحك والعمل سبل السبلم التً تسلم صاحبها -
 .(2)به، إجماال وتفصٌبل"

طرق السبلم أي طرق  –وهللا أعلم  -السبل: الطرق، فجابز أن ٌكون  لال الزجاج:" 
سبل السبلم، طرق هللا،  -وهللا أعلم  -السبلمة التً من ملكها سلم فً دٌنه، وجابز أن ٌكون 

 .(1)أسماء هللا" والسبلم اسم من
} ُسبَُل السَّبلِم{، أي: سبل دار السبلم، بداللة لوله: لَُهْم داُر السَّبلِم ِعْنَد َربِِّهْم  لال أبو علً:" 

[، وتكون إضافة الدار إلى السبلم على أحد وجهٌن: إّما أن ٌراد به اإلضافة إلى 2ٕٔ]األنعام: 
تعظٌم لها والرفع منها، كما لٌل للكعبة: بٌت هللا، السبلم الذي هو اسم من أسماء هللا على وجه ال

وللخلٌفة: عبد هللا. وإّما أن ٌراد بالسبلم جمع سبلمة، كؤّنه: دار السبلمة التً ال ٌلمون فً حلولها 
نا فٌِها عنتا وال تعذٌبا، كما لال:}الَِّذي أََحلَّنا داَر اْلُمماَمِة ِمْن فَْضِلِه ال ٌََمسُّنا فٌِها نََصٌب َوال ٌََمسُّ 

 .(5)[."ٖ٘لُؽُوٌب{ ]فاطر: 

                                                             
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
(ٗ) . 
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .1ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٔٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٗٔ/ٔالحجة للمراء السبعة: (5)



ٔ51 
 

عن السدي:"}من اتبع رضوانه سبل السبلم{، سبٌل هللا الذي شرعه لعباده ودعاهم إلٌه، 
وابتعث به رسله، وهو اإلسبلم الذي ال ٌمبل من أحد عمبل إال به، ال الٌهودٌة، وال النصرانٌة، 

 .(ٔ)وال المجوسٌة"
 العبد ما لم ٌهده هللا ال ٌتَّبع رضوانه فٌلزم الدَّوُر؟وإن للَت: "كٌؾ لال ذلَن، مع أن 

ُ مْن عِلم أنه ٌرٌد أن ٌتَّبع رضوانه، كما لال:  للُت: فٌه ِإْضماٌر تمدٌُره: ٌهدي به َّللاَّ
َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن{ ]العنكبوت:  أي: والّذٌن أرادوا  [،5ٙ}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌَِنا َلنَْهِدٌَنَُّهْم سُبُلََنا َوإِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)سبٌل المجاهدة لنهدٌنهم سبٌل مجاهدتنا"
طرق السبلمة التً ال خوؾ على السابر فٌها، «: سبل السبلم»و لال ابن عاشور:"

وللعرب طرق معروفة باألمن وطرق معروفة بالمخافة، مثل وادي السباع، الذي لال فٌه سحٌم 
 :(ٖ)بن وثٌل الرٌاحً

باع حٌن ٌُظلُم واِدٌاَ مررُت على وادى  باعِ وال أَرى          كوادى الّسِ  الّسِ
 

 أللَّ به رْكٌب أتَْوه تَبٌّةً                       وأخوَؾ، إالّ ما َولى هللاُ، سارٌاَ 
 .(ٗ)فسبٌل السبلم استعارة لطرق الحك" 

، المراد به طرق مرضاته ٌجمعها سبٌله الواحد ٌعنً }سُبَُل السَّبلَِم{ لال الحازمً:"
أنواع العبادات الصبلة، والصٌام، والزكاة هذه متعددة، لكنها تجمع لدًرا مشترًكا وهو عبادة هللا 

 .(٘)تعالى وحده"
، بضم الهاء «به هللا»ولرأ عبٌد بن عمٌر والزهري وسبلم وحمٌد ومسلم بن جندب:

 .(ٙ)حٌث ولع مثله
وٌخرجهم بإذنه  [، أي:"ٙٔإَِلى النُّوِر بِإِْذنِِه{ ]المابدة: }َوٌُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت لوله تعالى: 

 .(2)من ظلمات الكفر إلى نور اإلٌمان"
ٌعنً: من ظلمات الكفر والشرن، إلى نور اإلسبلم وضٌابه، بإذن هللا جل  لال الطبري:" 
 .(1)وعز"
بتوفٌمه  أي: من ظلمات الكفر والجهاالت إلى نور اإلسبلم والهداٌات، لال المرطبً:" 

 .(5)وإرادته"
أي: ٌنجٌهم من المهالن، وٌوضح لهم أبٌن المسالن فٌصرؾ عنهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)المحذور، وٌحصل لهم أنجب األمور، وٌنفً عنهم الضبللة"
ظلمات الكفر والبدعة والمعصٌة، والجهل والؽفلة، إلى نور اإلٌمان  لال السعدي:أي من:" 

والسنة والطاعة والعلم، والذكر. وكل هذه الهداٌة بإذن هللا، الذي ما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم 
 .(ٔٔ)ٌكن"

 .(ٔ)ٌم"وٌوفمهم إلى دٌنه المو [، أي:"ٙٔ}َوٌَْهِدٌِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٔ)ٌم"المو

                                                             
 .٘ٗٔ/ٓٔ(:صٕٔٙٔٔأخرج الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٔفتح الرحمن بكشؾ ما ٌلتبس فً المرآن، زكرٌا االنصاري: (ٕ)
فؤوحشنً  -وهو واد بعٌنه -، ٌمول: وافٌت هذا الوادي لٌبلٕٔ٘/ ٖالخزانة  ، وٖٖ-ٕٖ/ٕالكتاب، لسبوٌه: (ٖ)

 والتبٌّة: التلبث والمكث. -لكثرة سباعه، فرحلت عنه ولم أمكث فٌه لوحشته
 .ٔ٘ٔ/ٙالتحرٌر والتنوٌر: (ٗ)
 .]تسجٌل صوتً[.ٖٕ(/5شرح العمٌدة الواسطٌة للحازمً رلم الدرس) (٘)
 .2ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .1ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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وٌرشدهم وٌسددهم  إلى طرٌك مستمٌم، وهو دٌن هللا الموٌم الذي ال  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)اعوجاج فٌه"

 .(ٖ)أي: "وٌرشدهم إلى ألوم حالة" لال ابن كثٌر: 
فضمن هللا عز َوجل لمتبعه: اْلَهْدي لطرٌك السَّبلَمة، والسلون للطرٌك  لال المحاسبً:" 

 .(ٗ)اْلُمْستَمٌم"
 .(٘)مستعار لئلٌمان"« الصراط المستمٌم»ابن عاشور:" لال 
 [، وجهان:ٙٔ}َوٌَْهِدٌِهْم إَِلى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)أحدهما: طرٌك الحك وهو دٌن هللا، وهذا لول الحسن
 .(2)والثانً: طرٌك الجنة فى اآلخرة، وهو لول بعض المتكلمٌن

 الفوائد:
الهداٌة والصبلح والفبلح لمن اتبع المرآن والسنة وتمسن بذلن، وأن اتباع السنة الدمحمٌة أن  -ٔ

 ٌهدي صاحبه إلى سعادته وكماله.
 المرآن حجة على الناس كافة لبٌانه الحك فً كل شًء. -ٕ
 طالب رضا هللا بصدق ٌفوز بكل خبر وٌنجو من كل ضٌر. -ٖ
جمٌع متطلبات البشر، والعموم لجمٌع أجناسهم فً كل لمد تمٌزت الرسالة الخاتمة بالشمول ل -ٗ

مكان وزمان، فهً تحمل التعرٌؾ الصحٌح باهلل وحمه والكون والحٌاة، وعن مبدأ اإلنسان 
 ودوره فً الحٌاة، ومصٌره بعد الممات.

 كما تضمنت النظام الكامل السدٌد لعبللة البشر مع خالمهم ومع بعضهم البعض 
 ثبلث فوابد:وذكر سبحانه للكتاب -٘

ٌهدٌه إلى الطرق التً ٌسلم بها فى الدنٌا  -احدها: إن المتبع لما ٌرضى هللا باإلٌمان بهذا الكتاب

 واآلخرة من كل ما ٌبعده عن الشماء والهبلن، فٌموم فى الدنٌا بحموق هللا
ما والحموق الواجبة علٌه لنفسه )روحٌة كانت أو جسدٌة( وللناس، وٌكون فى اآلخرة منعما نعٌ

 روحٌا وجسدٌا.
وخبلصة ذلن: إنه ٌتبع دٌنا ٌجد فٌه ما ٌوصله إلى السبلمة من الشماء فى الدنٌا واآلخرة، ألنه 

 دٌن اإلخبلص والعدل والمساواة.
والثانً: إنه ٌخرج معتنمٌه من ظلمات الوثنٌة واألوهام والخرافات التً أفسد بها الرإساء جمٌع 

الذي ٌجعل صاحبه حرا كرٌما بٌن ٌدى الخلك خاضعا  إلى نور التوحٌد الخالص -األدٌان
 للخاللك وحده.

والثالث: إنه ٌهدى إلى الطرٌك الموصل إلى الممصد والؽاٌة من الدٌن إذا اعتصم به من اتبعه 
على الوجه الصحٌح الذي أنزل ألجله، كما عمل بذلن أهل الصدر األول من الصحابة والتابعٌن 

 .(1)لهم بإحسان. أفاده المراؼً
 

 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٙفهم المرآن: (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٙالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٔ-1ٓ/ٙانظر: تفسٌر المراؼً: (1)



ٕٓٓ 
 

ٌْئاا إِْن  ِ َش َ هَُو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم لُْل َفَمْن ٌَْمِلُن ِمَن ّللا  أََراَد أَْن ٌُْهِلَن }لَمَْد َكفََر ال ِذٌَن لَالُوا إِن  ّللا 
ِ ُمْلُن الس َماَواتِ  هُ َوَمْن فًِ اْْلَْرِض َجِمٌعاا َوَّلِل  ٌَْخلُُك  اْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوأُم  ٌْنَُهَما  َواْْلَْرِض َوَما بَ

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  [1ٔ({ ]المائدة: 1َٔما ٌََشاُء َوّللا 
 التفسٌر:

لهإالء الجهلة من  -أٌها الرسول-لمد كفر النصارى المابلون بؤن هللا هو المسٌح بن مرٌم، لل 
ه النصارى: لو كان المسٌح إلًها كما ٌدَّعون لمَدَر أن  ٌدفع لضاء هللا إذا جاءه بإهبلكه وإهبلن أُّمِ

وَمن فً األرض جمٌعًا، ولد ماتت أم عٌسى فلم ٌدفع عنها الموت، كذلن ال ٌستطٌع أن ٌدفع عن 
نفسه؛ ألنهما عبدان من عباد هللا ال ٌمدران على دفع الهبلن عنهما، فهذا دلٌٌل على أنه بشر 

ماوات واألرض ملن هلل، ٌخلك ما ٌشاء وٌوجده، كسابر بنً آدم. وجمٌع الموجودات فً الس
 وهو على كل شًء لدٌر.

 سبب النزول:
 .(ٔ)لال مماتل:" نزلت فى نصارى نجران المار ٌعموبٌٌن منهم السٌد والعالب وؼٌرهما" 
، فً لوله جل وعز: " }إن مثل عٌسى (ٖ)عن ابن جرٌج، وابن المنذر (ٕ)أخرج الطبري 

بلؽنا أن نصارى نجران لدم وفدهم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة منهم السٌد، عند هللا كمثل آدم{ لال: 
والعالب، وأخبرت أن معهما عبد المسٌح، وهما ٌومبذ سٌدا أهل نجران، فمالوا: ٌا دمحم فٌم تشتم 

: " أجل صاحبنا؟ لال: " ومن صاحبكم "، لالوا: عٌسى بن مرٌم، تزعم أنه عبد، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
هو عبد هللا، وكلمته ألماها إلى مرٌم "، فؽضبوا، ولالوا: إن كنت صادلا فؤرنا عبدا ٌحًٌ الموتى 
ٌبرئ األكمه، واألبرص، وٌخلك من الطٌن كهٌبة الطٌر، ولكنه هللا، فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى جاءه 

لالوا إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم{ هذه اآلٌة جبرٌل علٌهما السبلم، فمال: ٌا دمحم }لمد كفر الذٌن 
لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " إنهم لد سؤلونً أن أخبرهم مثل عٌسى "، لال جبرٌل: }إن مثل عٌسى عند هللا 

 .(ٗ)كمثل آدم خلمه من تراب ثم لال له كن فٌكون إلى لوله: فمن حاجن فٌه{"
َ هَُو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْرٌََم{ ]المابدة: لوله تعالى:}لَمَْد َكفََر الَِّذٌَن لَا  [، أي:" لمد كفر 2ٔلُوا إِنَّ َّللاَّ

 .(٘)النصارى المابلون بؤن هللا هو المسٌح بن مرٌم"
ٌمول جل ثناإه: ألسم، لمد كفر الذٌن لالوا: إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم،  لال الطبري:" 

عابهم أن المسٌح فً ذلن، تؽطٌتهم الحّك فً تركهم نفً ا«كفرهم»و لولد عن هللا جل وعز، واّدِ
هو هللا، فرٌة وكذبًا علٌه، ]و[هذا ذمٌّ من هللا عز ذكره للنصارى والنصرانٌة، الذٌن ضلُّوا عن 

 .(ٙ)سبل السبلم واحتجاٌج منه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً فِْرٌتهم علٌه باّدعابهم له ولًدا"
ل فً ]اآلٌة[ كل نصرانً اعتمد أن المسٌح أو شًء فٌه دخ لال عبدالماهر الجرجانً:" 

 .(2)حادث ؼٌر محدث، أو ادعى ثبلث ألنومات أو ألنومٌن"
لولهم:}إن هللا هو المسٌح{، معناه بت المول، على أن حمٌمة هللا هو  لال الزمخشري:" 

مذهبهم المسٌح ال ؼٌر، لٌل: كان فً النصارى لوم ٌمولون ذلن. ولٌل: ما صرحوا به ولكن 
 .(1)ٌإدى إلٌه، حٌث اعتمدوا أنه ٌخلك وٌحٌى وٌمٌت وٌدبر أمر العالم"

هم الذٌن لالوا باالتحاد منهم، ولٌل: لم ٌصرح به أحد منهم ولكن لما  لال البٌضاوي:" 
زعموا أن فٌه الهوتا ولالوا ال إله إال هللا واحد لزمهم أن ٌكون هو المسٌح فنسب إلٌهم الزم 

 .(ٔ)جهلهم وتفضٌحا لمعتمدهم"لولهم توضٌحا ل

                                                             
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (ٔ)
 .2ٓٗ/ٙ(:ص2ٔٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .واللفظ له.ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٖ٘انظر:تفسٌر ابن المنذر) (ٖ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٔ(:ص1ٖ٘تفسٌر ابن المنذر) (ٗ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري (ٙ)
 .5٘ٙ/ٕدرج الدرر فً تفسٌر اآلي والسور: (2)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (1)
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 وفً تسمٌته بالمسٌح ألوال:
 .(ٕ)أحدها: أنه سّمً بذلن لكثرة سٌاحته. حكاه ابن كثٌر عن بعض السلؾ

 .(ٗ)وسعٌد (ٖ)والثانً:ألنه ُمِسَح بالبركة، وهذا لول الحسن
وهو اختٌار  (٘)والثالث:أنه ُمِسَح بالتطهر من الذنوب. وأن المسٌح: الصّدٌك. لاله إبراهٌم

 .(ٙ)اإلمام الطبري
 .(2)والرابع: ولٌل: ألنه كان مسٌح المدمٌن: أي ال أْخَمص لهما

والخامس: ولٌل: المسٌح بمعنى الماسح، ألنه كان إذا مسح أحًدا من ذوي العاهات برئ 
 .(1) فٌمسح عٌن األعمى واألعور فٌبصربإذن هللا تعالى، 

 .(ٓٔ)، وأبو عمرو بن عبلء(5)الكلبًوالسادس. ان المسٌح: الملن. لاله 
 .(ٔٔ)ولٌل: ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. لاله أبو سلٌمان الدمشمًوالسابع: 

والثامن: أن المسٌح ضد المسٌخ، ٌمال: مسحه هللا أي خلمه خلما حسنا مباركا، ومسخه أي 
 .(ٕٔ)خلمه خلما ملعونا لبٌحا. لاله أبو الهٌثم

المسٌح أصله بالعبرانٌة "مشٌحا" بالشٌن، فعّرب كما عّرب: موشى  والتاسع: ولٌل: أن
 .(ٖٔ)بموسى. لاله أبو عبٌدة

وعلٌه األكثر، فـ"سمً به، ألنه ٌسٌح فً األرض أي ٌطوفها وٌدخل والمول األول أشهر، 
جمٌع بلدانها إال مكة والمدٌنة وببت الممدس، فهو فعٌل بمعنى فاعل، فالدجال ٌمسح األرض 

. ومنه لول (ٗٔ)وابن مرٌم ٌمسحها منحة، وعلى أنه ممسوح العٌن فعٌل بمعنى مفعولمحنة، 
 :(٘ٔ)الشاعر

 إنَّ اْلَمِسٌَح ٌَْمتُُل اْلَمِسٌَحا
هُ َوَمْن فِ   ٌْبًا إِْن أََراَد أَْن ٌُْهِلَن اْلَمِسٌَح اْبَن َمْرٌََم َوأُمَّ ِ َش ً لوله تعالى:}لُْل فََمْن ٌَْمِلُن ِمَن َّللاَّ

لهإالء الجهلة من النصارى: لو كان  -أٌها الرسول-[، أي:" لل 2ْٔرِض َجِمٌعًا{ ]المابدة: اأْلَ 
ه وَمن فً األرض  المسٌح إلًها كما ٌدَّعون لمَدَر أن ٌدفع لضاء هللا إذا جاءه بإهبلكه وإهبلن أُّمِ

 .(ٙٔ)جمٌعًا"
لل لهم ٌا دمحم: فمن ٌمدر أن ٌمتنع من هللا شٌبا من شًء من عذابه إن أراد  لال مماتل:"

أن ٌهلن المسٌح ابن مرٌم وأمه ومن فً األرض جمٌعا بعذاب أو بموت فمن الذي ٌحول بٌنه 
 .(2ٔ)وبٌن ذلن"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:ٕ)
 .ٗٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙ٘(، و)2ٓٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٗٔٗ/ٙ(:ص2ٓٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٗ/ٔوالعٌون:( انظر: النكت ٘)
 .ٗٔٗ/ٙ( انظر: تفسٌر الطبري:ٙ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .ٕٖٔ/ٔ، وتفسٌر السمرلندي:2ٖٔ/ٕ، وتفسٌر الماترٌدي:ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر:1)
 .ٕٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر السمرلندي:5)
 .1ٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 . لم ٌنسبه الثعلبً.1ٙ/ٖالثعلبً:، وتفسٌر ٖٖٔ/ٔ( انظر: زاد المسٌر:ٔٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٕٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٖٔ)
 .15/ٗ( انظر: تفسٌر المرطبً:ٗٔ)
، ولم أتعرؾ على لابله فٌما 15/ٗ، والمرطبً فً تفسٌره:5ٙ/ٖ( البٌت من شواهد الثعلبً فً تفسٌره:٘ٔ)

 توفرت لدّي من المصادر.
 .ٓٔٔ:التفسٌر المٌسر (ٙٔ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (2ٔ)
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أي: من ٌطٌك أن ٌدفع من أمر هللا شٌبا فٌرده إذا أراد أن ٌهلن المسٌح ابن  لال الثعلبً:"
 .(ٔ)وأمه ومن فً األرض جمٌعا" مرٌم

فمن ٌمنع من لدرته ومشٌبته شٌبا إن أراد أن ٌهلن من دعوه إلها  لال الزمخشري:أي:" 
من المسٌح وأمه داللة على أن المسٌح عبد مخلوق كسابر العباد، وأراد بعطؾ }من فً 

هم فً األرض{ على: }المسٌح ابن مرٌم وأمه{ أنهما من جنسهم ال تفاوت بٌنهما وبٌن
 .(ٕ)البشرٌة"

أي: فمن ٌمدر أن ٌمنع من ذلن شٌبا؟ فؤعلم هللا تعالى أن المسٌح لو كان  لال المرطبً:" 
إلها لمدر على دفع ما ٌنزل به أو بؽٌره، ولد أمات أمه ولم ٌتمكن من دفع الموت عنها، فلو 

 .(ٖ)أهلكه هو أٌضا فمن ٌدفعه عن ذلن أو ٌرده"
ن وال راد إلرادة هللا تعالى فً المسٌح وال فً ؼٌره فهذا مما أي: ال مال لال ابن عطٌة:"

 .(ٗ)تمضً العمول معه أن من تنفذ اإلرادة فٌه لٌس بإله"
ٌْنَُهَما{ ]المابدة:  ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ [، أي:" وجمٌع 2ٔلوله تعالى:}َوَّلِلَّ

 .(٘)الموجودات فً السماوات واألرض ملن هلل"
 .(ٙ)وهللا له تصرٌؾ ما فً السموات واألرض وما بٌنهما" ل الطبري:أي:"لا

لال مماتل:" ٌمول: إلٌه سلطان السموات واألرض وما بٌنهما من الخلك، }ٌخلك ما ٌشاء{،  
 .(2)ٌعنً: عٌسى شاء أن ٌخلمه من ؼٌر بشر"

أي: "والمسٌح وأمه بٌنهما مخلولان محدودان محصوران، وما أحاط به  لال المرطبً: 
 .(1)الحد والنهاٌة ال ٌصلح لئللهٌة"

ثم لرر تعالى ملكه فً السموات واألرض وما بٌنهما فحصل المسٌح علٌه  لال ابن عطٌة:" 
 .(5)السبلم ألل أجزاء ملن هللا تعالى"

َماَواِت َواأْلَْرِض[، الستٌعاب ؼاٌة جهات فوق وإنما خّص]السَّ  لال عبدالماهر الجرجانً:" 
ٌْنَُهَما{ من الحٌوان والنبات وؼٌرهما"  .(ٓٔ)و ؼاٌة جهات تحت }َوَما َب

فٌه إشارة إلى أن المستحك لؤللوهٌة من له ملن السموات، ومن له هذه  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)المدرة فإٌاه فاعبدوا"

ٌمل:"وما بٌنهن"، ألن المعنى: وما بٌن هذٌن ولد ذكر}السموات{ بلفظ الجمع، ولم 
 :(ٕٔ)النوعٌن من األشٌاء، كما لال الراعً

                                                             
 .ٓٗ- 5ٖ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٔ)
 .2ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (2)
 .5ٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٓٙٙ/ٕدرج الدرر: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
، ٌمول البنته خلٌدة: ٓٙٔ، 1ٔٔ: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة 2ٖٔمن لصٌدته فً جمهرة أشعار العرب: (ٕٔ)

ٌْلًَِ اْلَمْوُصوال ا َرأَْت أََرلًِ َوطُوَل تَلَدُِّدي ... ذَاَت اْلِعَشاء َولَ  لَمَّ
ٌَْدةُ: َما َعَراَن، َولَْم تَكُْن ... أَبًَدا إِذَا َعَرِت الشُّبُوُن َسُإوال لَالَتْ   ُخلَ

ان باتَا َجْنبَةً َوَدِخٌبل ٌَْد، ِإنَّ أََباِن َضاَؾ ِوَساَدهُ ... َهمَّ  أَُخلَ
 َطَرلَا، فَتِْلَن َهَما ِهً.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. و"للص" جمع"للوص": الفتٌة من اإلبل."لوالح": حوامل، جمع"اللح". و"الحول"، "الهماهم": الهموم
جمع"حابل"، وهً النالة التً لم تحمل سنة أو سنتٌن أو سنوات، وكذلن كل حامل ٌنمطع عنها الحمل. ٌمول: 

 .ًأجعل لرى هذه الهموم، نولًا هذه صفاتها، كؤنها لسى موترة من طول أسفارها، فؤضرب بها الفٌاف
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ِ َوُحوال  ًّ  َطَرلَا، فَتِْلَن َهَماِهِمً، أَْلِرٌِهَما             لُلًُصا لََوالَِح َكالِمِس
 .(ٔ)فمال:"طرلا"، مخبًرا عن شٌبٌن، ثم لال:"فتلن َهَماهمً"، فرجع إلى معنى الكبلم

 .(ٕ)[، أي:" ٌخلك ما ٌشاء وٌوجده"2ٔلوله تعالى:}ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ ]المابدة: 
 .(ٖ)من خلك عٌسى من ؼٌر بشر وؼٌره من الخلك" لال مماتل:"

أى ٌخلك من ذكر وأنثى وٌخلك من أنثى من ؼٌر ذكر كما خلك  لال الزمخشري:أي:" 
ما ٌشاء كخلك الطٌر على ٌد عٌسى  عٌسى، وٌخلك من ؼٌر ذكر وأنثى كما خلك آدم. أو ٌخلك

معجزة له، وكإحٌاء الموتى وإبراء األكمه واألبرص، وؼٌر ذلن. فٌجب أن ٌنسب إلٌه وال 
 .(ٗ)ٌنسب إلى البشر المجرى على ٌده"

وٌنشا ما ٌشاء وٌوجده، وٌخرُجه من حال العدم إلى حال الوجود،  لال الطبري:أي:"
ار. وإنما ٌعنً بذلن، أّن له تدبٌر السموات واألرض وما ولن ٌمدر على ذلن ؼٌر هللا الواحد ا لمهَّ

بٌنهما وتصرٌفه، وإفناءه وإعدامه، وإٌجاَد ما ٌشاء مما هو ؼٌر موجود وال ُمْنشؤ. ٌمول: فلٌس 
ذلن ألحد سواي، فكٌؾ زعمتم، أٌها الكذبة، أّن المسٌح إله، وهو ال ٌطٌك شٌبا من ذلن، بل ال 

 .(٘)نفسه وال عن أمه، وال اجتبلِب نفعٍ إلٌها إال بإذنً؟" ٌمدر على دفع الضَرر عن
لوله تعالى: }ٌخلك ما ٌشاء{ـ إشارة إلى خلمه المسٌح فً رحم مرٌم من  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)ؼٌر والد. بل اختراعا كآدم علٌه السبلم"
 لال السمرلندي:" ثم لال:}ٌخلك ما ٌشاء{، ألن نصارى أهل نجران كانوا ٌمولون: لو

 .(2)كان عٌسى بشرا كان له أب، فؤخبر هللا تعالى على أنه لادر على أن ٌخلك خلما بؽٌر أب"
ٌدل على أنه ٌخلك اختٌاًرا والتداًرا  ":}ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ لال عبدالماهر الجرجانً:لوله:

 .(1)من ؼٌر احتٌاج واضطرار"
ٍء لَِدٌٌر{ ]ال ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ء لَِدٌٌر فبل 2ٔمابدة: لوله تعالى:}َوَّللاَّ ًْ [، أي:" َوَّللاَّ َعلَى ُكّل ش

 .(5)ٌعجزه شًء"
عموم معناه الخصوص فً ما عدا الذات والصفات والمحاالت،  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٓٔ)فً اللؽة هو الموجود"« الشًء»و
هللا المعبوُد، هو المادر على كل شًء، والمالن كلَّ شًء، الذي ال  لال الطبري:أي:"

ه شًء أراده، وال ٌؽلبه شًء طلبه، الممتدُر على هبلن المسٌح وأمه ومن فً األرض ٌعجزُ 
جمٌعًا، ال العاجز الذي ال ٌمدر على منع نفسه من ُضّر نزل به من هللا، وال مْنِع أّمه من 

 .(ٔٔ)الهبلن"
لال الرازي:" فً اآلٌة سإال، وهو أن أحدا من النصارى ال ٌمول: إن هللا هو المسٌح 

 مرٌم، فكٌؾ حكى هللا عنهم ذلن مع أنهم ال ٌمولون به.ابن 
وجوابه: أن كثٌرا من الحلولٌة ٌمولون: إن هللا تعالى لد ٌحل فً بدن إنسان معٌن، أو فً 
روحه، وإذا كان كذلن فبل ٌبعد أن ٌمال: إن لوما من النصارى ذهبوا إلى هذا المول، بل هذا 

م ٌمولون: أن ألنوم الكلمة اتحد بعٌسى علٌه السبلم، ألرب مما ٌذهب إلٌه النصارى، وذلن ألنه

                                                             
 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٓٔانظر: تفسٌرالطبري: (ٔ)
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان (ٖ)
 .1ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .25ٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٓٙٙ/ٕدرج الدرر: (1)
 .1ٖٓ، وصفوة التفاسٌر:ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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فؤلنوم الكلمة إما أن ٌكون ذاتا أو صفة، فإن كان ذاتا فذات هللا تعالى لد حلت فً عٌسى واتحدت 
 .(ٔ)بعٌسى فٌكون عٌسى هو اإلله على هذا المول"

 الفوائد:
ثنٌات تتشابه وتتشابن فً مواجهة المرآن الكرٌم للوثنٌات التً تسربت إلى المسٌحٌة، وهً  -ٔ

 الشكل والموضوع، فسجل كفر النصارى ولولهم إن المسٌح هو هللا.
كفر من ٌنسب إلى هللا تعالى ما هو منزه عنه من سابر النمابص، وفً اآلٌة الرد على شبه -ٕ

 النصارى وأكاذٌبهم.
ممهورون لمهره أن كل ما سوى هللا فمٌر إلٌه لذاته وكل من فً السموات واألرض عبٌد له  -ٖ

مصرفون بمشٌبته لو أهلكهم جمٌعا لم ٌنمص من عزه وسلطانه وملكه وربوبٌته والهٌته مثمال 
 ذرة. 

د هللا تعالى بصفات الربوبٌة واأللوهٌة، فبل ٌشاركه أحد من خلمه -ٗ إن حمٌمة التوحٌد توجب تفرُّ
األنبٌاء والصالحٌن، كما ؼبل فً ذلن، وكثًٌرا ما ٌمع الناس فً الشرن والضبلل بؽلوهم فً 

ه  النصارى فً المسٌح، فالكون كله هلل، والخلك بٌده وحده، وما ٌظهر من خوارق وآٌات َمَردُّ
 إلى هللا. ٌخلك سبحانه ما ٌشاء، وٌفعل ما ٌرٌد.

إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال «: المدٌر»ومن اسمابه تعالى:-ٕ
 .(ٕ)ور"ٌعترضه عجز وال فت

 
 المرآن

بُكُْم بِذُنُوبِكُْم بَْل أَنْ  ِ َوأَِحب اُإهُ لُْل فَِلَم ٌُعَذِّ ْن َخلََك }َولَالَِت اْلٌَُهوُد َوالن َصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء ّللا  تُْم بََشٌر ِمم 
ِ ُمْلُن الس َماَواِت  ٌِْه اْلَمِصٌُر ٌَْغِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ ٌُ َمْن ٌََشاُء َوَّلِل  ٌْنَُهَما َوإِلَ َواْْلَْرِض َوَما بَ

 [1ٔ({ ]المائدة: 1ٔ)
 التفسٌر:

بكم -أٌها الرسول-وزعم الٌهود والنصارى أنهم أبناء هللا وأحباإه، لل لهم  : فَؤلّيِ شًء ٌعذِّ
ُل سابر بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فاهلل ال ٌحب إال من أطاعه، ولل لهم: بل أنتم خلٌك مث

ا، فاهلل ٌؽفر لمن  بنً آدم، إن أحسنتُم جوزٌتم بإحسانكم خٌرا، وإن أَسؤْتُم جوزٌتم بإساءتكم شرًّ
فه كما ٌشاء، وإلٌه المرجع، فٌحكم بٌن عباده،  ٌشاء، وٌعذب من ٌشاء، وهو مالن الملن، ٌَُصّرِ

 وٌجازي كبل بما ٌستحك.
 سبب النزول:

نعمان بن أُحً وبحري بن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا  :"أتى-رضً هللا عنهما-لال ابن عباس
ودعاهم إلى هللا وحذرهم نممته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمرو وشاس بن عدي، فكلموه؛ فكلمهم رسول هللا 

فٌهم:  -جل وعزّ -فمالوا: ما تخوفنا ٌا دمحم، نحن وهللا أبناء هللا وأحباإه كمول النصارى؛ فؤنزل هللا 
ِ َوأَِحبَّاُإهُ{ إلى آخر اآلٌة"}َولَا  . ]ضعٌؾ[(ٖ)لَِت اْلٌَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء َّللاَّ

ِ َوأَِحبَّاُإهُ{ ]المابدة: لوله تعالى: وزعم  [، أي:"1ٔ}َولَاَلِت اْلٌَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبَناُء َّللاَّ
 .(ٗ)الٌهود والنصارى أنهم أبناء هللا وأحباإه"

                                                             
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٕ)
، وابن أبً ٓ٘ٔ/ٓٔ(:صٖٔٙٔٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان)-أخرجه ابن إسحاق فً "المؽازي" (ٖ)

، وأبو نعٌم األصبهانً فً "معرفة ٗٗ/ ٖ ،  و"الدر المنثور"5ٙ/ٖحاتم وابن المنذر؛ كما فً تفسٌر ابن كثٌر:
: ثنً دمحم بن أبً -ضمن حدٌث طوٌل(  - ٖ٘٘/ ٕ، والبٌهمً فً "الدالبل" )2ٕ٘ٔص/ ٗ(ٕٔٗ٘الصحابة")

 دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس به.
 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ لجهالة شٌخ ابن إسحاق؛ كما لال الحافظان الذهبً والعسمبلنً.

 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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أي أعزة علٌه كاالبن على األب أو أشٌاع ابنً هللا عزٌر والمسٌح كما لٌل  ال النسفً:"ل
ألشباع أبً خبٌب وهو عبد هللا بن الزبٌر الخبٌبٌون كما كان ٌمول رهط مسٌلمة نحن أبناء هللا 

 .(ٔ)وٌمول ألرباء الملن وحشمه نحن أبناءالملون أو نحن أبناء رسل هللا"
ناء هللا ، فإنهم لالوا: إن هللا أوحى إلى إسرابٌل أن ولًدا من ولدن، أما  أب لال السدي:"

أدخلهم النار، فٌكونون فٌها أربعٌن ٌوًما حتى تطهرهم وتؤكل خطاٌاهم، ثم ٌنادي مناٍد: أن 
أخرجوا كل مختون من ولِد إسرابٌل، فؤخرجهم. فذلن لوله: }لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِال أٌََّاًما 

 .(ٕ)[. وأما النصارى، فإن فرٌمًا منهم لال للمسٌح: ابن هللا"ٍٕٗت{]سورة آل عمران: َمْعُدوَدا
ِ َوأَِحبَّاُإهُ { فإنهم لالوا: إن هللا أوحى إلى  وعن السدي اٌضا:" أما لولهم: } نَْحُن أَْبَناُء َّللاَّ

فٌدخلهم النار فٌكونون فٌها أربعٌن لٌلة حتى تطهرهم  -بكرن من الولد  -إسرابٌل أن ولدن 
وتؤكل خطاٌاهم، ثم ٌناد مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرابٌل. فؤخرجوهم، فذلن لولهم: 

ٌَّاًما َمْعُدوَداٍت { ] آل عمران:  }  .(ٖ)[" ٕٗلَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِال أَ
واالبن فً لؽتهم هو الحبٌب، ولم ٌرٌدوا البنوة الحمٌمٌة، فإن هذا لٌس من  لال السعدي:"

 .(ٗ)مذهبهم إال مذهب النصارى فً المسٌح"
ة، وإن كان ما افتخرت والعرب لد تخرج الخبَر، إذا افتخرت، مخرَج الخبر عن الجماع

م  به من فعل واحد منهم، فتمول: نحن األجواد الكرام ، وإنما الجواد فٌهم واحٌد منهم، وؼٌر المتكّلِ
 : (٘)الفاعُل ذلن، كما لال جرٌر

ٌْبََة نَالعُ  ٌَْن بِالَمنَا              َوَماَر َدٌم ِمْن َجاِر بَ  نََدْسنَا أَبَا َمْنُدوَسةَ المَ
ْسَنا ، وإنما النادس رجل من لوم جرٌٍر ؼٌُره، فؤخرج الخبر مخرج الخبر عن فمال: نَدَ 

 .(ٙ)جماعة هو أحدهم. فكذا أخبر هللا عّز ذكره عن النصارى أنها لالت ذلن، على هذا الوجه
بُكُْم بِذُنُوبِكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى:  : فَؤلّيِ -أٌها الرسول-لل لهم  [، أي:"1ٔ}لُْل فَِلَم ٌُعَذِّ

بكم بذنوبكم؟فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فاهلل ال ٌحب إال من أطاعه"  .(2)شًء ٌعذِّ
 .(1)فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون هللا ال ٌحب إال من لام بمراضٌه" لال السعدي:أي:"

أي: فإن صح أنكم أبناء هللا وأحباإه فلم تعذبون بذنوبكم بالمسخ والنار  لال النسفً:"
 .(5)أٌاماً معدودة على زعمكم وهل ٌمسخ األب ولده وهل ٌعذب الوالد ولده بالنار"

أي: إن صح ما زعمتم فؤلي شًء ٌعذبكم فً الدنٌا بالمتل واألسر  لال أبو السعود:"
فً اآلخرة بالنار أٌاما بعدد أٌام عبادتكم العجل ولو كان  والمسخ ولد عرفتم بؤنه تعالى سٌعذبكم

 .(ٓٔ)األمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما ولع علٌكم"
ْن َخلََك{ ]المابدة: لوله تعالى: ولل لهم: بل أنتم خلٌك مثُل  [، أي:"1ٔ}بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ

 .(ٔٔ)سابر بنً آدم"

                                                             
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٓٔ(:صٗٔٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٓ-5ٙ/ٖرواه ابن أبً حاتم وابن جرٌر، كما فً تفسٌر ابن كثٌر:(ٖ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
، واللسان )بٌب( )مور( )ندس(. و  ندس  : طعن طعنًا خفًٌفا. و  أبو  5ٖٙ، والنمابض :  2ٕٖدٌوانه :  . (٘)

فً ٌوم الكبلب األول. و   -لوم جرٌر  -مندوسة  ، هو مرة بن سفٌان بن مجاشع ، جد الفرزذق. لتلته بنو ٌربوع 
بن الحارث الجشمً ، لتله ثعلبة بن حصبة ، المٌن  لمب لرهط الفرزدق ، ٌهجون به. و  جاربٌبة  ، هو الصمة 

وهو فً جوار الحارث بن بٌبة بن لرط بن سفٌان بن مجاشع ، من رهط الفرزدق. و  مار الدم على وجه 
 األرض  : جرى وتحرن فجاء وذهب. و  دم نالع  ، أي : طري لم ٌٌبس.

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (1)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)أي: أنتم خلك من خلمه ال بنوه" لال النسفً:"
أي: لستم كذلن بل أنتم بشر من جنس من خلمه هللا تعالى من ؼٌر  لال أبو السعود:"

 .(ٕ)مزٌة لكم علٌهم"
أي: لكم أسوة أمثالكم من بنً آدم، وهو تعالى هو الحاكم فً جمٌع  لال ابن كثٌر:"

 .(ٖ)عباده"
زعمتم أنكم أبناء هللا وأحباإه  بل أنتم بشر لل لهم: لٌس األمر كما  لال الطبري:أي:"

ممن خلك ، ٌمول: خلك من بنً آدم، خلمكم هللا مثل سابر بنً آدم،  إن أحسنتم ُجوزٌتم بإحسانكم 
،  كما سابر بنً آدم مجزٌُّون بإحسانهم، وإن أسؤتم جوزٌتم بإساءتكم، كما ؼٌركم مجزيٌّ بها، 

مه، فإنه ٌؽفر لمن ٌشاء من أهل اإلٌمان به ذنوبَه، فٌصفح لٌس لكم عند هللا إال ما لؽٌركم من خل
 .(ٗ)عنه بفضله، وٌسترها علٌه برحمته، فبل ٌعالبه بها"

 .(٘)تجري علٌكم أحكام العدل والفضل" لال السعدي:اي:"
فرد علٌهم لولهم فمال: }فلم ٌعذبكم بذنوبكم{، فلم ٌكونوا ٌخلون من أحد  لال المرطبً:"

 وجهٌن:
إما أن ٌمولوا: هو ٌعذبنا، فٌمال لهم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه، فإن الحبٌب ال ٌعذب حبٌبه،   -

وهذا هو المسمى عند الجدلٌٌن ببرهان  -وأنتم تمرون بعذابه، فذلن دلٌل على كذبكم
 . -الخلؾ

 أو ٌمولوا: ال ٌعذبنا، فٌكذبوا ما فً كتبهم، وما جاءت به رسلهم، وٌبٌحوا المعاصً وهم -
 معترفون بعذاب العصاة منهم، ولهذا ٌلتزمون أحكام كتبهم.

ولٌل: معنى}ٌعذبكم{ عذبكم، فهو بمعنى المضً، أي فلم مسخكم لردة وخنازٌر؟ ولم عذب 
من لبلكم من الٌهود والنصارى بؤنواع العذاب وهم أمثالكم؟ ألن هللا سبحانه ال ٌحتج علٌهم 

 .(ٙ)نعذب ؼدا، بل ٌحتج علٌهم بما عرفوه"بشًء لم ٌكن بعد، ألنهم ربما ٌمولون ال 
ُب َمْن ٌََشاُء{ ]المابدة: لوله تعالى: فاهلل ٌؽفر لمن ٌشاء  [، أي:"1ٔ}ٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء َوٌُعَذِّ

 .(2)وٌعذب من ٌشاء"
ٌمول: ٌهدي منكم من ٌشاء فً الدنٌا فٌؽفر له، وٌمٌت من ٌشاء منكم على  لال السدي:"

به"  .(1)كفره فٌعذِّ
 .(5)إذا أتوا بؤسباب المؽفرة أو أسباب العذاب" لال السعدي:اي:"
ٌؽفر لمن ٌشاء من أهل اإلٌمان به ذنوبَه، فٌصفح عنه بفضله،  لال الطبري:أي:"

، وٌعدل على من ٌشاء من خلمه فٌعالبه على ذنوبه، وٌسترها علٌه برحمته، فبل ٌعالبه بها
 .(ٓٔ)ٌسترها علٌه"وٌفَضحه بها على رءوس األشهاد فبل 

"}ٌؽفر لمن ٌشاء{ أن ٌؽفر له من أولبن المخلولٌن وهم الذٌن آمنوا به  لال أبو السعود:
 .(ٔٔ)تعالى وبرسله }وٌعذب من ٌشاء{ أن ٌعذبه منهم وهم الذٌن كفروا به وبرسله مثلكم"

 .(ٕٔ)أي: هو فعال لما ٌرٌد، ال ُمعَمِّب لحكمه وهو سرٌع الحساب " لال ابن كثٌر:"

                                                             
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص٘ٔٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (5)
 .ٖ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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ٌْنَُهَما{ ]المابدة: لوله تعالى: ِ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ أي:" وجمٌع [، 1ٔ}َوَّلِلَّ
 .(ٔ)الموجودات فً السماوات واألرض ملن هلل"

 .(ٕ)فٌه تنبٌه على عبودٌة المسٌح ألن الملن والنبوة متنافٌان" لال النسفً:"
وما فً األرض وما بٌنهما، وتصرٌفُه، هلل تدبٌُر ما فً السموات  لال الطبري:أي:"

وبٌده أمره، وله ملكه، ٌصرفه كٌؾ ٌشاء، وٌدبره كٌؾ أحّب، ال شرٌن له فً شًء منه، وال 
 .(ٖ)ألحٍد معهُ فٌه ملن"

 .(ٗ)أي: الجمٌع ملكه وتحت لهره وسلطانه" لال ابن كثٌر:"
 .(٘)أي: فؤي شًء خصكم بهذه الفضٌلة، وأنتم من جملة الممالٌن" لال السعدي:"

أي:"من الموجودات ال ٌنتمً إلٌه سبحانه شًء منها إال بالملوكٌة  لال أبو السعود:
والعبودٌة والممهورٌة تحت ملكوته ٌتصرؾ فٌهم كٌؾ ٌشاء إٌجادا وإعداما وإحٌاء واٌماتة 

 .(ٙ)وا"واٌثابة وتعذٌبا فؤنى لهم ادعاء ما زعم
ٌِْه اْلَمِصٌُر{ ]المابدة: لوله تعالى: وإلٌه المرجع، فٌحكم بٌن عباده،  [، أي:"1ٔ}َوإِلَ

 .(2)وٌجازي كبل بما ٌستحك"
 .(1)أي: ٌبول أمر العباد إلٌه فً اآلخرة" لال المرطبً:"
 أي: المرجع والمآب إلٌه، فٌحكم فً عباده بما ٌشاء، وهو العادل الذي ال لال ابن كثٌر:"

 .(5)ٌجور"
وإلٌه مصٌر كل شًء ومرجعه. فاتَّموا أٌها المفترون، عمابَه إٌاكم  لال الطبري:أي:"

ًّ وفضابل اآلباء واألسبلؾ"  .(ٓٔ)على ذنوبكم بعد مرجعكم إلٌه، وال تؽتروا باألمان
أي:" فً اآلخرة خاصة ال إلى ؼٌره استمبلل أو اشتراكا فٌجازي كبل  لال أبو السعود:

 .(ٔٔ)من المحسن والمسًء بما ٌستدعٌه عمله من ؼٌر صارؾ ٌثنٌه وال عاطؾ ٌلوٌه"

أي: وانتم "من جملة من ٌرجع إلى هللا فً الدار اآلخرة، فٌجازٌكم لال السعدي:
 .(ٕٔ)بؤعمالكم"

ؽرنن أن تمول: المرء مع من أحب؛ فإنن لن تلحك الحسن البصري: " ابن آدم! ال ٌلال 
األبرار إال بؤعمالهم، وإن الٌهود والنصارى لٌحبون أنبٌاءهم، وال وهللا؛ ما ٌحشرون معهم، وال 

 . (ٖٔ)ٌدخلون فً زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون "
 الفوائد:

 لٌل العملً.بطبلن دعوى الٌهود والنصارى أنهم أبناء هللا وأحباإه بالد -ٔ
نسبة المخلولات هلل تعالى ال تتجاوز كونها مخلولة له مملوكة ٌتصرؾ فٌها كما شاء وٌحكم  -ٕ

 فٌها بما ٌرٌد.
 -والعٌاذ باهلل-تحرٌؾ الٌهود والنصارى لمفهوم عبللة البشرٌة باهلل إلى بنوة -ٖ
 ٌستفاد من اآلٌة: أن المحبة نوعان:-ٗ

                                                             
 .ٓٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .ٗ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .ٔٔٔ/ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٗ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٕٖنمله ابن الجوزي فً " رسالته " :(ٖٔ)
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محبة تؽر فً الدٌن وتبعث على االكتفاء بها دون الجد فً كل أحدهما: المحبة الشكرٌة: وهً 
الصالحات وتحري المشروع منها، وال تثمر ربط الملوب وصلتها بعضها ببعض إذا اتحدت 
على الشهادتٌن، وال توجب النفور من كل من ٌحاول هدم تعالٌم اإِلسبلم، وال تدعو إلى األمر 

ها على استعذاب العذاب فً خدمة المبدإ الحك بالمعروؾ والنهً عن المنكر، وال تعود صاحب
المجمل فً الشهادتٌن، وهذه المحبة الشركٌة هً التً ردها هللا على مشركً لرٌش وضبلل 
الٌهود والنصارى بآٌة آل عمران المتمدمة، وبموله فً المابدة: }َولَالَِت اْلٌَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن 

ِ َوأَِحبَّاُإهُ  بُكُْم بِذُنُوبِكُْم{ ]المابدة:  أَْبنَاُء َّللاَّ  [.1ٔلُْل فَِلَم ٌُعَذِّ
والثانً: المحبة الشرعٌة: وهً المبنٌة على اإلٌمان والعمل الصالح، وأنها النجاة من العذاب، 

ٌِْه َوَسلََّم  -وأفاد حدٌث " الصحٌحٌن " عن أنس رضً هللا عنه؛ أنه  اْلَمْرُء »لال:  -َصلَّى هللاُ َعلَ
 .(ٔ)« َمَع َمْن أََحبَّ 

اْلَمْرُء َمَع َمْن »دما أورد حدٌث ولد نمل فً " كشؾ الخفاء " عن بعض العلماء بع
ٌِْه َوَسلََّم  -ورواٌاته أنه: " مشروط بشرط، وعنى « أََحبَّ  : أنه إذا أحبهم عمل بمثل -َصلَّى هللاُ َعلَ

 .(ٕ)أعمالهم "
 :(ٖ)وفً هذا المعنى لال عبدهللا بن المبارن

 َشنٌعُ  تعصً اإللهَ وأنت تزعُُم ُحبَّه           هذا لعَْمِري فً المٌاِس 
 لو كاَن ُحبُّن صادلًا ألطعتَه              إنَّ الُمِحبَّ لمن ٌُحبُّ مطٌعُ 

لال السمرلندي:" والحب هلل أن ٌطٌعوه فً أمره وٌنتهوا عن نهٌه، فكل من كان أطوع  
 .(ٗ)هلل فهو أشد حبا له"

الرجل  وحكى عن البٌهمً، "أن رجبًل من أهل بؽداد سؤل أبا عثمان الواعظ: متى ٌكون
صادلاً فً حب مواله؛ فمال: إذا خبل من خبلفه كان صادلاً فً حبه، فوضع الرجل التراب على 

رأسه وصاح ولال: كٌؾ أدعً حبه ولم أخل طرفة عٌن من خبلفه؟! فبكى أبو عثمان وأهل 
 .(٘)المجلس، وصار أبو عثمان ٌمول فً بكابه: صادق فً حبه، ممصر فً حمه"

 
 المرآن
سُِل أَْن تَمُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشٌٍر }ٌَا أَْهَل  اْلِكتَا ٌِ لَْد َجاَءكُْم َرسُولُنَا ٌُبٌَُِّن لَكُْم َعلَى فَتَْرٍة ِمَن الرُّ

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  [1ٔ({ ]المائدة: 1َٔواَل نَِذٌٍر فَمَْد َجاَءكُْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر َوّللا 

 التفسٌر:
النصارى لد جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُبٌِّن لكم الحك والهدى بعد ُمدَّة من الزمن بٌن ٌا أٌها الٌهود و

إرساله بإرسال عٌسى ابن مرٌم؛ لببل تمولوا: ما جاءنا من بشٌر وال نذٌر، فبل عُذَر لكم بعد 
ر َمن آمن به، وٌُنِذر َمن عصا ه. وهللا على كل شًء إرساله إلٌكم، فمد جاءكم من هللا رسوٌل ٌبّشِ

 لدٌر من عماب العاصً وثواب المطٌع.
 سبب النزول:

: "لال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعمبة بن وهب -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس  
للٌهود: ٌا معشر الٌهود اتموا هللا؛ فوهللا إنكم لتعلمون أنه رسول هللا، لمد كنتم تذكرونه لنا لبل 

بصفته، فمال رافع بن حرملة ووهب بن ٌهودا: ما للنا هذا لكم، وما أنزل مبعثه، وتصفونه لنا 
فً لولهما:  -عّز وجلّ -هللا من كتاب بعد موسى، وال أرسل بشٌراً وال نذٌراً بعده؛ فؤنزل هللا 

                                                             
 .(ٕٔٗٙو ٕٓٗٙ/ ٖٕٗٓ/ ٗ(، ومسلم )2ٓٔٙو 5ٙٔٙو 1ٙٔٙ/ 2٘٘/ ٓٔرواه البخاري )(ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕكشؾ الخفاء: (ٕ)
 .5ٙٗ/ ٕٖ، وتارٌخ دمشك: ٖٓٙ/ ٙتهذٌب الكمال: (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕكشؾ الخفاء:(٘)
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سُِل أَْن  تَمُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشٌٍر َواَل }ٌَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءكُْم َرسُولَُنا ٌُبٌَُِّن لَكُْم َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ
ٍء لَِدٌٌر{ ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  . ]ضعٌؾ[(ٔ)نَِذٌٍر فَمَْد َجاَءكُْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر َوَّللاَّ

 .(ٕ)[، أي:" ٌا أٌها الٌهود والنصارى"5ٔلوله تعالى:}ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب{ ]المابدة:  
 .(ٖ)خطاب للٌهود والنصارى" لال ابن عطٌة:" 

سُِل{ ]المابدة:  [، أي:" لد 5ٔلوله تعالى:}لَْد َجاَءكُْم َرسُولَُنا ٌُبٌَُِّن لَكُْم َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ
جاءكم رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُبٌِّن لكم الحك والهدى بعد ُمدَّة من الزمن بٌن إرساله بإرسال عٌسى ابن 

 .(ٗ)مرٌم "
 .(٘)أي: على انمطاع من الرسل" لال السمعانً:"

أى: جاءكم على حٌن فتور من إرسال الرسل وانمطاع من  لال الزمخشري:"
 .(ٙ)الوحى"

بعث بعد انمطاع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -}على فترة من الرسل{، أي: على انمطاع، ألن النبً  لال الزجاج:"
ة، ٌجًء بعضها فً إثر الرسل ألن الرسل كانت إلى ولت رفع عٌسى تترى، أي متواتر

 .(2)بعض"
 أي سكون، ٌمال فتر الشًء سكن. {:"َعلَى فَتَْرةٍ  لال المرطبً:}

ولٌل:}على فترة{ على انمطاع ما بٌن النبٌٌن، عن أبً علً وجماعة أهل العلم، حكاه 
الرمانً، لال: واألصل فٌها انمطاع العمل عما كان علٌه من الجد فٌه، من لولهم: فتر عن عمله 
وفترته عنه، ومنه فتر الماء إذا انمطع عما كان من السخونة إلى البرد، وامرأة فاترة الطرؾ أي 
منمطعة عن حدة النظر، وفتور البدن كفتور الماء، والفتر ما بٌن السبابة واإلبهام إذا فتحتهما، 

 .(1)والمعنى، أي: مضت للرسل مدة لبله"
اولة ما بٌن إرساله وعٌسى بن مرٌم، ولد والمشهور أن:} على فترة{، أي: بعد مدة متط

 على ألوال:اختلفوا فً ممدار هذه المدة، 
 .(ٓٔ)-فً رواٌة عنه -، ولتادة (5)أحدها: أنها كانت ستمابة سنة. وهذا لول أبو عثمان النَّْهديّ 

 .(ٔٔ)والثانً:أنها كانت خمسمابة وستون سنة. وهذا مروي عن سلمان الفارسً، ولتادة أٌضا
 .(ٕٔ)أنها خمسمابة وأربعون سنة. وهذا لول معمر عن بعض اصحابه والثالث:

 .(ٖٔ)والرابع:أنها كانت أربعمابة  وبضع وثبلثون سنة. لاله الضحان
عن الشعبً أنه لال: "ومْن رفع  -علٌه السبلم-والخامس: وذكر ابن عساكر فً ترجمة عٌسى، 

 .(ٗٔ)ث وثبلثون سنة"المسٌح إلى هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص تسعمابة وثبل
                                                             

، وابن أبً ٘٘ٔ/ٓٔ(:صٙٔٙٔٔومن طرٌمه الطبري فً "جامع البٌان" )-أخرجه ابن إسحاق فً المؽازي (ٔ)
(، وأبو نعٌم ٖ٘٘/ ٕ(، والبٌهمً فً "دالبل النبوة" )٘ٗ/ ٖحاتم وابن المنذر؛ كما فً "الدر المنثور" )

: ثنً دمحم بن أبً دمحم عن عكرمة أو سعٌد بن جبٌر -( ٕٔٗ٘رلم  2ٕ٘ٔ/ ٗاألصبهانً فً "معرفة الصحابة" )
 عن ابن عباس به.

 الحافظان الذهبً والعسمبلنً. للنا: وسنده ضعٌؾ، لجهالة شٌخ ابن إسحاق؛ كما لال
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٗ/ٕ، و تفسٌر السمعانً:2ٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ(:ص1ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:صٕٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘ٔ/ٔ(:صٕٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 (.1ٙ/ٕٓالمسم المخطوط(، ومختصر تارٌخ دمشك البن منظور ) ٖٓ/ٗٔ( تارٌخ دمشك البن عساكر )(ٗٔ)
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لال الكلبً: "كان بٌن موسى وعٌسى ألؾ وسبعمابة سنة وألؾ نبى وبٌن عٌسى ودمحم  والسادس:
صلوات هللا علٌهم أربعة أنبٌاء، ثبلث من بنى إسرابٌل، وواحد من العرب: خالد بن سنان 

  .(ٕ)"(ٔ)العبسً
 . وهللا أعلم.(ٖ)وأشهر األلوال أنها ستمابة سنة

[، أي:" ؛ لببل تمولوا: 5ٔتعالى:}أَْن تَمُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشٌٍر َواَل نَِذٌٍر{ ]المابدة: لوله 
 .(ٗ)ما جاءنا من بشٌر وال نذٌر، فبل عُذَر لكم بعد إرساله إلٌكم"

 .(٘)كراهة أن تمولوا ذلن وتعتذروا به" لال البٌضاوي:أي:"
ا،}ما جاءنا من بشٌر{، أي: مبشر، }وال أي لببل أو كراهٌة أن تمولو لال المرطبً:"

 .(ٙ)نذٌر{، أي: منذر"
ٌمول: لد جاءكم رسولنا ٌبٌن لكم الحك والهدى، على انمطاع من  لال الطبري:"

 .(2)الرسل"
أي إننا إنما بعثناه إلٌكم كراهة أن تمولوا ما جاءنا من بشٌر ٌبشرنا بحسن العالبة  لال المراؼً:"

 .(1)عالبة المفسدٌن الضالٌن"للمإمنٌن، وٌنذرنا بسوء 
أى: ال تعتذروا فمد جاءكم... والمعنى: االمتنان علٌهم، وأن الرسول  لال الزمخشري:"

بعث إلٌهم حٌن انطمست آثار الوحى أحوج ما ٌكون إلٌه، لٌهشوا إلٌه وٌعدوه أعظم نعمة من 
سل إلٌهم من ٌنبههم عن هللا، وفتح باب إلى الرحمة، وتلزمهم الحجة فبل ٌعتلوا ؼدا بؤنه لم ٌر

 .(5)ؼفلتهم"
 .(ٓٔ)لال الكوفٌون: "معناه: أن ال تمولوا: ولال البصرٌون معناه: كراهة أن تمولوا"

 -لال بعضهم: معناه: أن ال تمولوا ما جاءنا من بشٌر، أي بعث هللا النبً  لال الزجاج:"
ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا{ ]النساء:  لببل تمولوا ما جاءنا من بشٌر، ومثله لوله عز وجل: -ملسو هيلع هللا ىلص  } ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 [، معناه: أن ال تضلوا.2ٙٔ
تمولوا، وحذفت كراهة، كما لال جل وعز: ولال بعضهم: أن تمولوا: معناه كراهة أن 

 .(ٔٔ)[، معناه: سل أهل المرٌة"1ٕ}َواْسؤَِل اْلَمْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ: 
ر 5ٔلوله تعالى:}فَمَْد َجاَءكُْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر{ ]المابدة:  [، أي:" فمد جاءكم من هللا رسوٌل ٌبّشِ

 .(ٕٔ)َمن آمن به، وٌُنِذر َمن عصاه"
 .(ٖٔ)تذروا بـ}ما جاءنا{، فمد جاءكم""أي: ال تع لال البٌضاوي:

                                                             
عباس: أنه جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبً علٌه الّسبلم، فبسط لها ثوبه، ولال: ٌروى من حدٌث عن ابن (ٔ)

والمعجم الكبٌر  5ٕٙ/ ٔ، والطبمات الكبرى ٖٔٗ/ ٌٙنظر: مصنؾ ابن أبً شٌبة «. بنت نبً ضٌّعه لومه»
 .5ٕٔ/ ٔ، والكامل ٙ/ ٖ(، ومعجم السفر، وانظر: البدء والتارٌخ ٕٕٓ٘ٔللطبرانً )

 لضعؾ لٌس بن الربٌع.، وإسناده ضعٌؾ
 « .أنا أولى الناس بعٌسى، األنبٌاء أبناء عبلت، ولٌس بٌنً وبٌن عٌسى نبً»وهو معارض بحدٌث 

 وؼٌرهم من حدٌث أبً هرٌرة. 5ٖٔ/ ٕوأحمد  ٖٕ٘ٙومسلم  ٖٖٗٗأخرجه البخاري  -
 فهذا ٌرد الحدٌث المتمدم، بل وال ٌصح ثبوت نبوة رجل بخبر ضعٌؾ. -
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٓ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٕٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙ/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
 .5ٔٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
 .ٕٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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ٌبٌن لكم أمر النجاة والخبلص والسعادة األبدٌة، وأنها منوطة باإلٌمان  لال المراؼً:أي:"
 .(ٔ)واألعمال، وأن هللا ال ٌحابى أحدا"

ٍء لَِدٌٌر{ ]المابدة:  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" وهللا على كل شًء لدٌر من 5ٔلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)العاصً وثواب المطٌع" عماب

أي: على إرسال من شاء من خلمه. ولٌل: لدٌر على إنجاز ما بشر به  لال المرطبً:"
 .(ٖ)وأنذر منه"

لال البٌضاوي:" وفً اآلٌة امتنان علٌهم بؤن بعث إلٌهم حٌن انطمست آثار الوحً 
 .(ٗ)وكانوا أحوج ما ٌكونون إلٌه"

ومن دالبل لدرته نصر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وإعبلء كلمته فى الدنٌا، وفى ذلن رمز لكم إن  لال المراؼً:"
 .(٘)كنتم من ذوى األحبلم إلى ما ٌكون له من المنزلة فى الدار اآلخرة"

 الفوائد:
أن هللا تعالى لد أرسل رسوله دمحما صّلى هللا علٌه وسلم إلى الٌهود والنصارى وؼٌرهم من -ٔ

 والعجم فكان خاتم النبٌٌن المعمب لهم. العرب 
ٌِْه َوَسلََّم على حٌن فترة من الرسل.-ٕ  لطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
-ومن الفوباد: أنه لن ٌدخل أحداً النار إال بعد اإلعذار واإلنذار على ألسنة الرسل، فخاطب -ٖ

على  -ملسو هيلع هللا ىلص-رى فً هذه اآلٌة بؤنه بعث إلٌهم رسوله دمحما أهل الكتاب من الٌهود والنصا -سبحانه
حٌن فترة من الرسل، ودروس من السبل، وتؽٌر األدٌان، وكثرة عبادة األوثان والنٌران 

 والصلبان، فكانت النعمة به أتم، والحاجة إلٌه أعم.
ٌعتمدون أنه ال ٌخلو زمان من نبً ومنها: أن النبوة لد ختمت، وفٌه الرد على اإلمامٌة الذٌن -ٗ

أو وصً لابم ممامه، وهو ٌعلمون أن بعث النبً أو نصب الوصً واجب علٌه تعالى، وال ٌعتمد 

 أهل السنة وجوب شًء على البارى تعالى.
وعمٌدة الشٌعة هذه مخالفة للكتاب والعترة، أما الكتاب فؤلن كثٌرا من آٌاته تدل على 

النبوة وآثارها، كما لال هللا تعالى: }ٌا أهل الكتاب لد جاءكم  وجود زمن الفترة وخلوه عن
رسولنا ٌبٌن لكم على فترةٍ من الرسل{ وؼٌرها من اآلٌات. وأٌضا تدل آٌات كثٌرة بالصراحة 

ٌٌَِّن { ]األحزاب:  ِب ِ َوَخاتََم النَّ  [.ٓٗعلى ختم النبوة كموله تعالى }َولَِكْن َرسُوَل َّللاَّ
-فً هذا الباب فؤزٌد من الحد واإلحصاء، ولد تواتر عن اإلمام علً وأما أخبار األبمة

اللَُّهمَّ داحً » فً صفة الصبلة على النبً فً كتب اإلمامٌة هذه العبارة  -رضً هللا عنه
المدحوات وبارىء المسموكات وجبار اْلمُلُوب على فطراتها شمٌها وسعٌدها اْجعَل شرابؾ 

د َعبدن َوَرُسولن الفاتح لما أؼلك والخاتم لما صلواتن ونوامً بركاتن ورأفة تح ننن على ُمَحمَّ
 .(ٙ)«سبك 

المتواترة عند الشٌعة هذه -رضً هللا عنه-وأٌضا ورد فً بعض خطب اإلمام علً 
وأمٌن وحٌه »، إلى أن لال (2)«أرسله على فترة من الرسل، وطول هجعه بٌن األمم»العبارة 

، وهذه الخطبة كما تدل على ختم النبوة كذلن تدل على (1)«وخاتم وبشٌر رحمته ونذٌر نممته
 .(5)ولوع الفترة أٌضا

                                                             
 .12/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .12/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .ٓٓٔ/ٔ، ومختصر التحفة االثنى عشرٌة للدهلوي:ٖٗٔ/ٕؼرٌب الحدٌث البن لتٌبة: (ٙ)
 ..ٓٙ/ ٔالكافً: (2)
 .ٓٓٔ/ٔنمبل عن مختصر التحفة االثنى عشرٌة للدهلوي: نهج الببلؼة،(1)
 .ٓٓٔ/ٔانظر: مختصر التحفة االثنى عشرٌة، عبدالعزٌز الدهلوي: (5)
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إذ "وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال «: المدٌر»ومن اسمابه تعالى:-٘
 .(ٔ)ٌعترضه عجز وال فتور"

درته التام المدرة ال ٌبلبس ل«: المدٌر»روي البٌهمً عن عبد العزٌز لال الحلٌمً، لال: "و 
 .(ٕ)عجز بوجه"

 
 المرآن

ٌْكُْم إِْذ َجعََل فٌِكُْم أَْنبٌَِاَء َوَجعَلَكُمْ  ِ َعلَ ُملُوكاا َوآتَاكُْم  }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم اْذكُُروا نِْعَمةَ ّللا 
ا ِمَن اْلعَالَِمٌَن )  [ٕٓ({ ]المائدة: َٕٓما لَْم ٌُْإِت أََحدا

 التفسٌر:
إذ لال موسى علٌه السبلم لمومه: ٌا بنً إسرابٌل اذكروا نعمة هللا علٌكم،  -الرسول أٌها-واذكر 

إذ جعل فٌكم أنبٌاء، وجعلكم ملوًكا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكٌن لفرعون ولومه، ولد 
 منحكم من نعمه صنوفًا لم ٌمنحها أحًدا من عالَمً زمانكم.

إذ لال  -أٌها الرسول-واذكر  [، أي:"ِٕٓمِه{ ]المابدة: }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَوْ لوله تعالى:
 .(ٖ)موسى علٌه السبلم لمومه"

ٌْكُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: ِ َعلَ ٌا بنً إسرابٌل اذكروا  [، أي:"ٕٓ}ٌَا لَْوِم اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ
 .(ٗ)نعمة هللا علٌكم"

 .(٘)ٌمول: عافٌة هللا عز وجل" لال ابن عباس:"
 .(ٙ)أٌادي هللا عندكم وأٌَّامه" ابن عٌٌنة:"لال 

أي: واذكر أٌها الرسول الكرٌم لبنى إسرابٌل وسابر من تبلؽهم دعوتن  لال المراؼً:"
حٌن لول موسى لمومه بعد أن أنمذهم من ظلم فرعون ولومه وأخرجهم من ذلن البلد الظالم أهله 

اعة له، ألن ذلن ٌوجب مزٌدها كما لال ٌا لوم اذكروا نعمة هللا علٌكم واشكروه على ذلن بالط
[، وتركها ٌوجب المإاخذة والعذاب الشدٌد كما لال 2}لَبِْن َشَكْرتُْم أَلَِزٌَدنَّكُْم { ]إبراهٌم:  تعالى:
 .(2)["2}َولَبِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابًِ لََشِدٌد{ ]إبراهٌم:  تعالى:

مَّ ذلن بذكر النعم، فذلن على العافٌة هللا لم ٌخصص من النعم شٌبًا، بل علال الطبري:و"
 .(1)وؼٌرها"

}اذكروا نعمة هللا علٌكم{، بملوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته  لال السعدي:"
 .(5)تعالى ومنشط على العبادة"

 .(ٓٔ)إذ جعل فٌكم أنبٌاء" [، أي:"ٕٓ}إِْذ َجعََل فٌِكُْم أَْنبٌَِاَء{ ]المابدة: لوله تعالى:
كثٌر:" أي: كلما هلن نبً لام فٌكم نبً، من لدن أبٌكم إبراهٌم وإلى من بعده.  لال ابن 

وكذلن كانوا، ال ٌزال فٌهم األنبٌاء ٌدعون إلى هللا وٌحذرون نممته، حتى ختموا بعٌسى، علٌه 
السبلم، ثم أوحى هللا تعالى إلى خاتم الرسل واألنبٌاء على اإلطبلق دمحم بن عبد هللا، المنسوب 

 .(ٔٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-سماعٌل بن إبراهٌم، علٌه السبلم، وهو أشرؾ من كل من تمدمه منهم إلى إ

                                                             
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٕ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘ٔ/ٓٔ(:صٖٕٙٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5٘ٔ/ٓٔ(:صٕٕٙٔٔالطبري)أخرجه  (ٙ)
 .15-11/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .ٓٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (5)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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 :(ٔ)[، وجهانٕٓ}إِْذ َجعََل فٌِكُْم أَْنبٌَِاَء{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً 
 أحدهما: أنهم األنبٌاء الذٌن جاءوا بعد موسى .
 والثانً: أنهم السبعون الذٌن اختارهم موسى .

وجعلكم ملوًكا تملكون أمركم بعد أن  [، أي:"ٕٓ}َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا{ ]المابدة: تعالى:لوله 
 .(ٕ)كنتم مملوكٌن لفرعون ولومه"

ر لهم الخَدم من بنً آدم وَملَكوا" لال لتادة:"  .(ٖ)كنا نحدَُّث أنهم أول من سُّخِ
وخادم، واستإذن ولال ابن َشْوذَب: "كان الرجل من بنً إسرابٌل إذا كان له منزل 

 .(ٗ)علٌه، فهو ملن"
 [، ألوال:ٕٓ}َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً 

 .(٘)أحدها: ألنهم َملَكوا أنفسهم بؤن خلصهم من استعباد المبط لهم، وهذا لول الحسن
 .(ٙ)والثانً: ألن كل واحد ملن نفسه وأهله وماله، وهذا لول السدي

 .(2)أول من ملن الخدم من بنً آدم، وهو لول لتادة والثالث: ألنهم كانوا
 .(1)والرابع: أنهم ُجِعلُوا ملوكاً بالَمّنِ والسَّْلَوى والَحَجر، وهذا لول ابن عباس

 .(5)ولٌل: المعنى: جعلكم ذوي منازل ال ٌُْدَخُل علٌكم فٌها إال بإذنوالخامس: 
 . (ٓٔ)أٌضاوالسادس: أن الملن مركب وخادم ودار. وهذا لول الحسن 

والسابع:أن كل من ملن داراً وزوجة وخادماً، وفهو ملن من سابر الناس، وهذا لول عبد هللا بن 
، وزٌد بن (ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)والحسن، (ٕٔ)-فً ر رواٌة عنه-، وابن عباس(ٔٔ)عمرو بن العاص

 .(٘ٔ)أسلم
بٌت ٌؤوي إلٌه وزوجة : "من كان له -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روى زٌد بن أسلم لال: لال رسول هللا 

  .(ٙٔ)"وخادم، فهو ملن

 .(2ٔ)هذا مرسل ؼرٌب. ولال مالن: بٌت وخادم وزوجة" لال ابن كثٌر:"
وعن أبو عبد الرحمن الحبلً لال: "سمعت عبد هللا بن عمرو بن العاص، وسؤله رجل 

نعم! لال ألن فمال: ألسنا من فمراء المهاجرٌن؟ فمال له عبد هللا: ألن امرأة تؤوي إلٌها؟ لال: 
 .(1ٔ)مسكن تسكُنُه؟ لال: نعم! لال: فؤنت من األؼنٌاء! فمال: إّن لً خادًما. لال: فؤنت من الملون"

وعن أبً سعٌد الخدري، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كان بنو إسرابٌل إذا كان ألحدهم 
 .(5ٔ)خادم ودابة وامرأة، كُِتب ملكا"

                                                             
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٓٔ(:صٕٗٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)

 .2ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)

 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)

 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1٘ٙٔ/ٖانظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة، مكً: (5)
 .2ٖ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓٙٔ/ٓٔ(:صٕ٘ٙٔٔلطبري)انظر: تفسٌر ا (ٔٔ)

 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)

 .ٖٙٔ/ٓٔ(:صٖ٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)

 .ٓٙٔ/ٓٔ(:صٕٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)

 .ٔٙٔ/ٓٔ(:صٕٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
 .ٔٙٔ/ٓٔ(:صٕ٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (1ٔ)
وفً إسناده ابن لهٌعة ودراج ضعٌفان ورواٌة دراج . 2ٖ/ٖأخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
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ولد منحكم من  [، أي:"ٕٓا لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة: }َوآتَاكُْم مَ لوله تعالى:
 .(ٔ)نعمه صنوفًا لم ٌمنحها أحًدا من عالَمً زمانكم"

ٌعنً عالمً زمانكم، فكؤنهم  كانوا أشرؾ الناس فً زمانهم، من الٌونان  لال ابن كثٌر:"
ةَ والمبط وسابر أصناؾ بنً آدم، كما لال: } َولَمَْد آتَ  َنا بَنًِ إِْسَراِبٌَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ ٌْ

ْلنَاهُْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن { ] الجاثٌة:  [،ولال تعالى إخباًرا عن موسى  َٙٔوَرَزْلنَاهُْم ِمَن الطٌَِّّبَاِت َوفَضَّ
ٌم تَْجَهلُوَن. إِنَّ َهُإالِء ُمتَبٌَّر َما هُْم فٌِِه َوَباِطٌل َما لما لالوا: } اْجعَْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ لَاَل ِإنَّكُْم لَوْ 

لَكُْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن { ] األعراؾ:  ِ أَْبِؽٌكُْم إِلًَها َوهَُو فَضَّ ٌَْر َّللاَّ  - 1َٖٔكانُوا ٌَْعَملُوَن. لَاَل أََؼ
ٔٗٓ"](ٕ). 

 ثبلثة ألوال: العالمٌن علىواختلفوا فً الذي آتاهُم هللا ما لم ٌإت أحًدا من 
 .(ٖ)أحدها: المن والسلوى والؽمام والحجر، وهو لول مجاهد

ار والخاِدم والزوجة. وهذا لول ابن عباسالثانً: أنه   .(ٗ)الدَّ
 .(٘)والثالث: كثرة األنبٌاء فٌهم واآلٌات التً جاءتهم 

هو لوُل من لال:"}وآتاكم ما لم ٌإت أحًدا من العالمٌن{، فً سٌاق  -وهللا أعلم-والصواب 
لوله:}اذكروا نعمة هللا علٌكم{، ومعطوٌؾ علٌه، وال داللة فً الكبلم تدّل على أن لوله:"وآتاكم ما 
لم ٌإت أحًدا من العالمٌن" مصروؾ عن خطاب الذٌن ابتدَئ بخطابهم فً أّول اآلٌة. فإذ كان 

 .(ٙ)كون خطابًا لهم، أولى من أن ٌمال: هو مصروؾ عنهم إلى ؼٌرهم"ذلن كذلن، فؤْن ٌ
}َوآتَاُكْم َما لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلَعالَِمٌَن{ لوله تعالى:وفً واختلؾ فٌمن عنوا بالخطاب فً 

 [، على لولٌن:ٕٓ]المابدة: 
 .(1)وسعٌد بن جبٌر، (2). وهذا لول أبً مالن-ملسو هيلع هللا ىلص-عنً به أمة دمحم أحدهما: 

 .(ٓٔ)، ومجاهد(5). وهذا لول ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: عُنًِ به لوم موسى 

انه خطاب من موسى ملسو هيلع هللا ىلص لمومه ٌومبٍذ، وعنى بذلن عالمً زمانه، ال  -وهللا أعلم-والراجح 
امته، ما أوتً لوُمه صلى هللا عالمً كل زمان. ولم ٌكن أوتً فً ذلن الزمان من نَِعم هللا وكر

 .(ٔٔ)علٌه وسلم، أحد من العالمٌن
الجمهور على أنه خطاب من موسى لمومه وهو محمول على عالمً  لال ابن كثٌر:"

زمانهم، والممصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإال فهذه األمة أشرؾ منهم، وأفضل عند 
، وأعظم ملكا، وأؼزر أرزالا، وأكثر أمواال هللا، وأكمل شرٌعة، وألوم منهاجا، وأكرم نبٌا

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس { ] آل -عز وجل-وأوالدا، وأوسع مملكة، وأدوم عزا، لال هللا  ٌَْر أُمَّ : } كُْنتُْم َخ
ةً َوَسًطا ِلتَكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاِس { ] البمرة ٓٔٔعمران:   ٖٗٔ: [، ولال } َوَكذَِلَن َجعَْلَناكُْم أُمَّ

[، ولد ذكرنا األحادٌث المتواترة فً فضل هذه األمة وشرفها وكرمها، عند هللا، عند لوله عز 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس { من  سورة آل عمران" ٌَْر أُمَّ  .(ٕٔ)وجل: } كُْنتُْم َخ

 وٌمكن المول بؤن الممصود بالتفضٌل الوارد فً هذه اآلٌة الكرٌمة ثبلثة وجوه، وهً:

                                                                                                                                                                               

 .عن أبً الهٌثم ضعٌفة
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:صٔٗٙٔٔ(، و)ٓٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:صٖٗٙٔٔ(، و)ٕٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٙٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٙٔ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙٙٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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الممصود بالعالم فً اآلٌة الجمع الكثٌر من الناس، وعلى هذا ٌكون تفضٌل بنً  أحدها: إنّ 
إسرابٌل على مجموعٍة من الناس ال على جمٌع البشر، والدلٌل على ذلن مؤخوذٌ من لوِل هللا 

َناهُ َولُوًطا ِإلَى اأْلَْرِض الَّتًِ بَاَرْكنَا فٌِهَ  سُبحانه وتعالى فً سورة األنبٌاء: ٌْ ا ِلْلعَالَِمٌَن{ }َونَجَّ
[، فالُمراد بالَعالمٌن الواردة فً اآلٌة ال ٌشمل َجمٌع الناس، إنّما هو َمخصوٌص بفبٍة 2ٔ]األنبٌاء: 

ُمعٌّنة من الخلك، وكذلن األمر بالنسبة لؤلرض ال ٌُراد بها كّل بماعها وإنّما إشارة إلى أرض 
 ُمعٌّنة ومخصوصة. 

بما أفاض هللا سبحانه وتعالى علٌهم من النعم دون والثانً: الممصود بالتفضٌل هنا أي 
هم بها عن الناس، باإلضافة إلى جعل النبوة والملن فً أسبلفهم، وذلن  ؼٌرهم، والتً خصَّ
باعتبار أّن الخطاب كان موجهاً لهم ولت نزول المرآن الكرٌم، ودلٌل ذلن لول هللا سبحانه 

ٌَاَء َوَجعَلَكُْم ُملُوًكا  }َوإِْذ لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه ٌَا وتعالى: ٌْكُْم إِْذ َجعََل فٌِكُْم أَْنبِ ِ َعلَ لَْوِم اْذكُُروا نِْعَمةَ َّللاَّ
 [.َٕٓوآتَاكُْم َما لَْم ٌُْإِت أََحًدا ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة: 

والثالث: الممصود بالتفضٌل الوارد فً اآلٌة هو فمط فً زمانهم، والدلٌل على ذلن لول هللا 
، (ٔ)[. وبه لال لتادةٕٖ}َولَمَِد اْختَْرَناهُْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلَعالَِمٌَن{ ]الدخان:  بحانه وتعالى:س

 .(٘). وهذا مذهب الجمهور(ٗ) ،وأبو العالٌة(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)ومجاهد
 الفوائد:

األنبٌاء أن شعب بنً إسرابٌل تفّضل هللا علٌهم بكثٌر من النعم، وبعث فٌهم كثٌراً من  -ٔ
 والرسل لدعوتهم إلى الخٌر، وتحذٌرهم من الشر والفساد.

من فوابد اآلٌة: أنه ٌجب على بنً إسرابٌل أن ٌذكروا نعمة هللا علٌهم، فٌموموا بشكرها؛  -ٕ
 ومن شكرها أن ٌتبعوا دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص.

هم، وال ب-ٖ إرث عن آبابهم؛ وإنما هً ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تؤت بكسبهم، وال بكّدِ

 بنعمة هللا علٌهم؛ لموله تعالى: }اذكروا نعمة هللا علٌكم{. 
 ولد بٌن لهم موسى أصناؾ هذه النعم التً منحها لهم موالهم وحصرها فى ثبلثة أشٌاء:-ٗ

، أنه جعل كثٌرا منهم أنبٌاء كموسى وهرون ومن كان -وهو أرفعها لدرا وأعبلها ذكرا-أحدها: 
ولد حكى ابن جرٌر أن السبعٌن الذٌن اختارهم موسى لٌصعدوا معه الجبل حٌن ٌصعده لبلهما، 

لمناجاة ربه صاروا كلهم أنبٌاء، والمعروؾ أن النبوة عند أهل الكتاب المراد منها اإلخبار 
ببعض األمور الؽٌبٌة التً تمع فى المستمبل بوحً أو إلهام من هللا عز وجل، ولد كان جمٌع 

 بعد موسى ٌحكمون بما فى التوراة وٌعملون بها حتى المسٌح علٌه السبلم.أنبٌابهم من 
والثانً: أنه جعلهم ملوكا، والمراد من الملن هنا الحرٌة فى تدبٌر أمورهم وأمور أسرهم 

 بؤنفسهم، وفى هذا من تعظٌم هذه النعمة ما ال ٌخفى.
ه الملون من الراحة ال شن أن من كان متمتعا بمثل هذا كان متمتعا بنحو ما ٌتمتع ب

والحرٌة فى التصرؾ فى سٌاسة بٌته، والناس ٌمولون إلى اآلن لمن كان مخدوما مع عشٌرته 
 أو ملن زمانه" ٌرٌدون أنه ٌعٌش عٌشة الملون. -هانبا فى معٌشته مالكا لمسكنه "هذا ملن

كانت مستعبدة  والثالث: أنه آتاهم ما لم ٌإت أحدا من العالمٌن، أي عالمى زمانهم وشعوبه التً
للطؽاة من الملون فمد خصهم بؤنواع عظٌمة من اإلكرام، فمد فلك البحر لهم وأهلن عدوهم، 

 وأورثهم أموالهم، وأنزل علٌهم المن والسلوى، وأظل فولهم الؽمام.
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا تعالى إذا فضل أحداً بعلم، أو مال، أو جاه فإن ذلن من النعم  -٘

 له تعالى: } وأنً فضلتكم على العالمٌن {، خصها بالذكر ألهمٌتها.العظٌمة؛ لمو

                                                             

 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ1( أخرجه الطبري)ٔ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٓ( أخرجه الطبري)ٕ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص12ٕ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٕٗ/ٕ(:ص1ٙ5( أخرجه الطبري)ٗ)
 .2ٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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ومنها: تفاضل الناس، وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم . حتى الرسل ٌفضل بعضهم  -ٙ
[، ولال تعالى: ٖٕ٘بعضاً، كما لال تعالى: }تلن الرسل فضلنا بعضهم على بعض{ ]البمرة: 

 [.٘٘إلسراء: }ولمد فضلنا بعض النبٌٌن على بعض{ ]ا
 
 المرآن

ُ لَكُْم َواَل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِركُْم فَتَْنمَلِ  بُوا َخاِسِرٌَن }ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اْْلَْرَض اْلُممَد َسةَ ال تًِ َكت ٌََ ّللا 
 [ٕٔ({ ]المائدة: ٕٔ)

 التفسٌر:
التً وعد هللا أن  -هاوما حول« بٌت الممدس»أي المطهرة، وهً -ٌا لوم ادخلوا األرض الممدسة 

تدخلوها وتماتلوا َمن فٌها من الكفار، وال ترجعوا عن لتال الجبارٌن، فتخسروا خٌر الدنٌا وخٌر 
 اآلخرة.
ُ لَكُْم{ ]المابدة:   [، أي:" ٌا لوم ٕٔلوله تعالى:}ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدََّسةَ الَّتًِ َكتََب َّللاَّ

 .(ٔ)وما حولها"« بٌت الممدس»أي المطهرة، وهً - ادخلوا األرض الممدسة
 .(ٕ)أي: المطهرة" لال ابن كثٌر:" 

}الممدسة{، المطهرة من الوثنٌة، لما بعث هللا فٌها من األنبٌاء الدعاة إلى  لال المراؼً:" 
 .(ٖ)التوحٌد"

وإنما سمً بالممدس ألن الممدس: المكان الذي ٌتطهر فٌه. فتؤوٌله البٌت  لال الزجاج:" 
الذي ٌطهر اإلنسان من العٌوب، ومن هذا لٌل: المدس، أي: الذي ٌتطهر منه، كما لٌل: مطهرة 

 .(ٗ)لما ٌتوضؤ منه، إنما هً مفعلة من الطهر"
 .(٘)عن مجاهد: "}األرض الممدسة{، لال: المباركة"أخرج الطبري  

ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدََّسةَ{ ]المابدة:    [، وجوه:ٕٔوفً لوله تعالى:}
 .(1)، وابن زٌد(2)، والسدي(ٙ)أحدها: أرض بٌت الممدس)أرض ارٌحا(، وهذا لول ابن عباس

ٌعنً: أرض بٌت الممدس التً كانت ممدسة بمساكنة من مضى من  لال الماسمً:" 
األنبٌاء. ثم تلّوثت بمساكنة األعداء من جبابرة الكنعانٌٌن، فؤراد تطهٌرها بإخراجهم وإسكان 

 .(5)لومه"
 .(ٓٔ)والثانً:طور وما حوله. وهذا لول مجاهد

 .(ٔٔ)والثالث: هً الشام، وهذا لول لتادة
 .(ٖٔ)، والزجاج(ٕٔ)وبعض األردن، ذكره الطبريوالرابع: دمشك وفلسطٌن 

لال اإلمام الطبري:": وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: هً األرض الممّدسة، كما  
لال نبً هللا موسى صلى هللا علٌه، ألن المول فً ذلن بؤنها أرض دون أرض، ال تُدرن حمٌمةُ 

به. ؼٌر أنها لن تخرج من أن تكون من صحته إال بالخبر، وال خبر بذلن ٌجوز لطع الشهادة 

                                                             
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:صٔ٘ٙٔٔتفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:صٓ٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:ص5ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:ص1ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (5)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:صٙٗٙٔٔ)-(ٗٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:ص2ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٙٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖٔ)
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ٌر والعلماء باألخبار  األرض التً ما بٌن الفرات وعرٌش مصر، إلجماع جمٌع أهل التؤوٌل والّسِ
 .(ٔ)على ذلن"

ُ لَكُْم{ ]المابدة:   التً وعد هللا أن تدخلوها وتماتلوا  -[، أي:" ٕٔلوله تعالى:}الَّتًِ َكتََب َّللاَّ
 .(ٕ)َمن فٌها من الكفار"

أي: التً وعدكموها هللا على لسان أبٌكم إسرابٌل: أنه وراثة من آمن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)منكم"

 .(ٗ)لسمها لكم وسماها، أو خط فً اللوح المحفوظ أنها لكم" لال الزمخشري:أي:" 
التً وعدكموها على لسان أبٌكم إبراهٌم، بؤن تكون مٌراثا لولده بعد أن  لال الماسمً:أي:" 

 .(٘)ا مهاجره"جعله
 .(ٙ)عن دمحم بن إسحاق، "}التً كتب هللا لكم{، التً وهب هللا لكم"أخرج الطبري  
 .(2)عن السدي:"}ادخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا لكم{، التً أمركم هللا بها"و 

أخبرهم خبرا تطمبن به أنفسهم، إن كانوا مإمنٌن مصدلٌن بخبر هللا، وأنه  لال السعدي:" 
 .(1)لد كتب هللا لهم دخولها، وانتصارهم على عدوهم"

}التً كتب هللا لكم{، ٌعنً: التً أمركم هللا أن تدخلوها، وٌمال: التً وعد  لال السمرلندي:" 
إلبراهٌم أن ٌكون له ممدار ما ٌمد بصره إلبراهٌم أن ٌكون ذلن له ولذرٌته، وذلن أن هللا وعد 

فمال له جبرٌل: انظر ٌا إبراهٌم. فنظر  -علٌه السبلم -فصار ذلن مٌراثا منه حٌن خرج إبراهٌم
. وهً: أرض فلسطٌن وأردن (5)فمال: ٌعطً هللا تعالى لن ولذرٌتن ممدار مد بصرن من الملن

التً كتب هللا لكم ٌعنً التً جعل ألبٌكم  وما حولهما. فمال موسى لمومه: ادخلوا األرض الممدسة
 . (ٓٔ)ولكم مٌراث منه" -علٌه السبلم -إبراهٌم

ما كتب هللا تعالى فً اللوح المحفوظ، ثم ٌتفرع منه «: الكتاب»ولال المتبً: "أصل 

 المعانً. 
ُ لََنا«كتب»وٌمال:  { ]التوبة:  ،ٌعنً: لضى، كما لال: }لُْل لَْن ٌُِصٌبََنا ِإالَّ َما َكتََب َّللاَّ

٘ٔ .] 
ٌَاُم{ ]البمرة: «كتب»وٌمال:  ٌْكُُم الّصِ  [، أي فرض. 1ٖٔ، أي: فرض كما لال: } كُِتَب َعلَ

 [.ٖ٘وٌمال: }كتب علٌكم{، أي: جعل، كما لال: } فَاْكتُْبَنا َمَع الشَّاِهِدٌن{ ]آل عمران: 
 لكم{، ٌعنً: ،أي: أمر. كما لال: }ادخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا«كتب»وٌمال: 

 .(ٔٔ)أمر هللا لكم بدخولها. لال: وٌمال كتب هاهنا بمعنى جعل"
، أي:" وال ترجعوا عن لتال [ٕٔ}َواَل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدَباِركُْم{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)الجبارٌن"
 .(ٖٔ)أي: ال ترجعوا" لال السعدي:" 

                                                             
 .1ٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (٘)
 .5ٙٔ/ٓٔ(:صٖ٘ٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٙٔ/ٓٔ(:صٗ٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (1)
، فمال:" ولٌل: سماها هللا إلبراهٌم مٌراثا لولده حٌن رفع على الجبل، ٕٓٙ/ٔوذكره الزمخشري فً الكشاؾ: (5)

 الجبل، فمٌل له. انظر، فلن ما أدرن بصرن". ولم ألؾ علٌه  فٌما توفر عندي من المصادر.
 .1ٖٔ/ٔ:بحر العلوم (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: ال ترجعوا عما أمرتم به من الدخول" لال السمرلندي:" 
 .(ٕ)أي: وال تنكلوا عن الجهاد" لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)أي: ال تنكصوا على أعمابكم مدبرٌن من خوؾ الجبابرة جبنا وهلعا" لال الماسمً:" 
أي: ال نرجعوا عما جبتكم به من التوحٌد والعدل والهدى والرشاد إلى  لال المراؼً:" 

 .(ٗ)الوثنٌة والفساد فى األرض، بالظلم والبؽً واتباع األهواء"
امُضوا، أٌها الموم، ألمر هللا الذي أمركم به من دخول األرض الممدسة   لال الطبري:أي:" 

وال ترتدوا  ٌمول: ال ترجعوا المهمرى مرتّدٌن على أدباركم  ٌعنً: إلى ورابكم، ولكن امضوا 
لُُدًما ألمر هللا الذي أمركم به، من الدخول على الموم الذٌن أمركم هللا بمتالهم والهجوم علٌهم فً 

 .(٘)وأّن هللا عز ذكره لد كتبها لكم مسكنًا ولراًرا"أرضهم، 
وال تنكصوا على أعمابكم مدبرٌن من خوؾ الجبابرة جبنا وهلعا،  لال الزمخشري:أي:" 

ولٌل: لما حدثهم النمباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء ولالوا: لٌتنا متنا بمصر. ولالوا: 
ى مصر. وٌجوز أن ٌراد: ال ترتدوا على أدباركم فً تعالوا نجعل علٌنا رأسا ٌنصرؾ بنا إل

 .(ٙ)دٌنكم بمخالفتكم أمر ربكم وعصٌانكم نبٌكم"
 .(2)أمروا بها، كما أمروا بالصبلة والزكاة والحّجِ والعُْمرة" لال لتادة:" 
 :(1)[، وجهانٕٔوفً لوله تعالى:}َواَل تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِركُْم{ ]المابدة:  

 ترجعوا عن طاعة هللا إلى معصٌته . أحدهما: ال
 والثانً: ال ترجعوا عن األرض التً أمرتم بدخولها .

 .(5)، أي:"، فتخسروا خٌر الدنٌا وخٌر اآلخرة"[ٕٔ{ ]المابدة: فَتَْنمَِلبُوا َخاِسِرٌنَ }لوله تعالى: 
 .(5)اآلخرة"

 .(ٓٔ)أي: فترجعوا مؽبونٌن بالعموبة" لال الماسمً:" 

فتصٌروا خاسرٌن بفوات الدرجات ووجوب الدركات، أي مؽبونٌن  لال السمرلندي:أي:" 
 .(ٔٔ)فً العموبة"

أي: "لد  خسرتم دنٌاكم بما فاتكم من النصر على األعداء وفتح ببلدكم.  لال السعدي: 
 .(ٕٔ)من العماب" -بمعصٌتكم-وآخرتكم بما فاتكم من الثواب، وما استحممتم 

خسرانا لكم، إذ تخسرون فٌه هذه النعم، ومنها أي: فإن فى هذا الرجوع  لال المراؼً:" 
 .(ٖٔ)األرض الممدسة التً ستعطونها جزاء شكركم، فتحرمون من خٌراتها وبركاتها"

 الفوائد:
أُمر بالجهاد لنشر التّوحٌد ومحاربة الشرن والكفر باهلل وتخلٌص  -علٌه السبلم-أن موسى  -ٔ

 األماكن الممدَّسة من لبضة الوثنٌٌِّن، وهذا من أؼراض الجهاد فً سبٌل هللا.
 بٌان فضل الشام.-ٕ

 المرآن

                                                             
 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٖ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .2ٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٓٔ(:ص٘٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٓٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .2ٕٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .5ٓ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖٔ)
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ا َجب اِرٌَن َوإِن ا لَْن نَْدُخلَ  َها َحت ى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإن ا }لَالُوا ٌَا ُموَسى إِن  فٌَِها لَْوما
 [ٕٕ({ ]المائدة: َٕٕداِخلُوَن )

 التفسٌر:
لالوا: ٌا موسى، إن فٌها لوًما أشداء ألوٌاء، ال طالة لنا بحربهم، وإنَّا لن نستطٌع دخولها وهم 

 فٌها، فإن ٌخرجوا منها فإنَّا داخلون.
لالوا: ٌا موسى، إن  [، أي:"ٌَٕٕا ُموَسى إِنَّ فٌَِها لَْوًما َجبَّاِرٌَن{ ]المابدة: }لَالُوا لوله تعالى: 

 .(ٔ)فٌها لوًما أشداء ألوٌاء، ال طالة لنا بحربهم"
 .(ٕ)ٌعنً: لتالٌن أشداء ٌمتل الرجل منهم العصابة منا" لال مماتل:" 

 .(ٖ)لؽٌرهم "لال لتادة:" ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وِخلٌَك لٌست 
 .(ٗ)عن الضحان: "}إن فٌها لوًما جبارٌن{،  لال: ِسْفلة ال َخبلَق لهم"و

لوما  -التً أمرتنا بدخولها ولتال أهلها  -أي: اعتذروا بؤن فً هذه البلدة  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)جبارٌن، أي: ذوي خلٍَك هابلة، ولوى شدٌدة، وإنا ال نمدر على مماومتهم وال ُمَصاولتهم"

سموهم  جبّارٌن ، ألنهم كانوا لشدة بطشهم وعظٌم خلمهم، فٌما ذكر لنا،  لال الطبري:"
 .(ٙ)لد لهروا سابر األمم ؼٌرهم"

من اآلدمٌٌن: العاتً الذي ٌجبر الناس على ما ٌرٌد، «الجبار»تؤوٌل  لال الزجاج:"
مر بما أراد، ال راد الجبار العزٌز، وهو الممتنع من أن ٌزل، وهللا عز وجل ٌؤ -عز وجل  -وهللا

 .(2)ألمره، وال معمب لحكمه، وإنما وصفوهم بالمدرة والتكبر، والمنعة"
أي: عظام األجسام طوال، ولد تمدم، ٌمال: نخلة جبارة أي  {،"جبارٌن لال المرطبً:}

طوٌلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفمر... ولٌل: هو مؤخوذ من جبر العظم، فؤصل 
هذا المصلح أمر نفسه، ثم استعمل فً كل من جر لنفسه نفعا بحك أو باطل. ولٌل:  الجبار على

 .(1)إن جبر العظم راجع إلى معنى اإلكراه"
، المصلح أمر نفسه وأمر ؼٌره، ثم استعمل فً كل من اجترَّ نفعا إلى «الجبار»وأصل 

ي إلى ما لٌس ل ه بؽًٌا على الناس، ولهًرا نفسه بحك أو باطل طلَب اإلصبلح لها، حتى لٌل للمتعّدِ
ا على ربه  جبار ، وإنما هو  فعّال  من لولهم: جبر فبلن هذا الكسر ، إذا أصلحه  لهم، وعتوًّ

 : (5)وألمه، ومنه لول العجاج 
حمُن َمْن َولًَّ العََوْر  َر الرَّ ٌَن اإللهُ فََجبَْر                 َوَعوَّ  لَْد َجبََر الّدِ

اإلله فصلح. ومن أسماء هللا تعالى ذكره  الجبار ، ألنه المصلُح أمَر عباده،  ٌرٌد: لد أصلح الدٌن
 .(ٓٔ)الماهُر لهم بمدرته

                                                             
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٓٔ(:ص1٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٓٔ(:صٕٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٕٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
، واللسان )جبر( )عور( ، وهو أول أرجوزته التً مدح بها عمر بن عبٌد هللا بن معمر التٌمً ،  ٘ٔدٌوانه : (5)

. ولوله :  ٕٖٔ:  ٗ/5ٕٕ:  ٖ/2٘ٔ:  ٕ/5ٓٔ:  ٔلؾ ، انظر ، ولد مضت منها أبٌات ، وذكرنا خبرها فٌما س
لد جبر الدٌن اإلله  ، من لولهم :  جبرت العظم  متعدًٌا ،  فجبر  ، الزًما ، أي : انجبر العظم نفسه. و  العور  
فً هذا الشعر هو لبح األمر وفساده ، وترن الحك فٌه ، ولٌس من عور العٌن. و  عور الشًء  لبحه. ٌدعو 

مول : لبح هللا من اتبع الفساد واستمبله بوجهه. من لولهم  ولً الشًء وتواله  ، أي اتبعه وفً التنزٌل :  ولكل فٌ
 .وجهة هو مولٌها  ، أي مستمبلها ومتبعه

 .2ٕٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري:(ٓٔ)
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لال ابن عباس:" أمر موسى أن ٌدخل مدٌنة الجبَّارٌن. لال: فسار موسى بمن معه حتى  
، لٌؤتوه نزل لرٌبًا من المدٌنة وهً أرٌحاء فبعث إلٌهم اثنى عشر عٌنًا، من كل سبٍط منهم عًٌنا

بخبر الموم. لال: فدخلوا المدٌنة، فرأوا أمًرا عظًٌما من هٌبتهم وجثثهم وعظمهم، فدخلوا حابًطا 
لبعضهم، فجاء صاحب الحابط لٌجتنً الثمار من حابطه، فجعل ٌجتنً الثمار وٌنظر إلى 

ملكهم آثارهم، وتتبعهم. فكلما أصاب واحًدا منهم أخذه فجعله فً كمه مع الفاكهة، وذهب إلى 
فنثرهم بٌن ٌدٌه، فمال الملن: لد رأٌتم شؤننا وأمرنا، اذهبوا فؤخبروا صاحبكم. لال: فرجعوا إلى 

ٌَنُوا من أمرهم"  .(ٔ)موسى فؤخبروه بما عا
 .(ٕ)وفً هذا اإلسناد نظر" لال ابن كثٌر:" 

وإنه إن موسى علٌه السبلم لال لمومه: إنً سؤبعث رجاال ٌؤتوننً بخبرهم   ولال الربٌع:" 
ثونً حدٌثهم وما أمرهم،  أخذ من كل سبط رجبل فكانوا اثنى عشر نمٌبًا، فمال: سٌروا إلٌهم وحّدِ
وال تخافوا، إن هللا معكم ما ألمتم الصبلة وآتٌتم الزكاة وآمنتم بُرسله، وعزرتموهم، وألرُضتم هللا 

سام عجٌب عظًما ولوة، لرًضا حسًنا  وإّن الموم ساروا حتى هجموا علٌهم، فرأوا ألواًما لهم أج
وإنه فٌما ذكر أبصرهم أحد الجبَارٌن، وهم ال ٌؤلون أن ٌخفُوا أنفسهم حٌن رأوا العجب. فؤخذ 

ذلن الجبّار منهم رجاال فؤتى ربٌَسهم، فؤلماهم لّدامه، فعجبوا وضحكوا منهم. فمال لابل منهم: فإّن 
عنهم لمُتلوا، وأنهم رجعوا إلى موسى  هإالء زعموا أنهم أرادوا ؼزوكم !! وأنه لوال ما دفع هللا

 .(ٖ)علٌه السبلم فحّدثوه العجب"
 .(ٗ)«لالوا ٌا موسى فٌها لوم جبارون»ولرأ ابن السمٌفع:  

وإنَّا لن نستطٌع  [، أي:"ٕٕ}َوإِنَّا لَْن نَْدُخلََها َحتَّى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(٘)دخولها وهم فٌها"

 .(ٙ)بالمتال" النسفً:أي:"لال  

فمالوا:إنا لن ندخلها حتى ٌخرج من األرض الممدسة الجبارون الذٌن  لال الطبري:أي:" 
 .(2)فٌها، جبنًا منهم، وجزًعا من لتالهم"

 .(1)وال ٌمكننا الدخول إلٌها ما داموا فٌها" لال ابن كثٌر:أي:"
: لالوا ذلن خوفا من الجبارٌن لال المرطبً:" أي: حتى ٌسلموها لنا من ؼٌر لتال. ولٌل
 .(5)ولم ٌمصدوا العصٌان، فإنهم لالوا:}فإن ٌخرجوا منها فإنا داخلون{"

لال أبو حٌان:" هذا تصرٌح باالمتناع التام من أن ٌماتلوا الجبابرة، ولذلن كان النفً بلن. 
  .(ٓٔ)ومعنى حتى ٌخرجوا منها: بمتال ؼٌرنا، أو بسبب ٌخرجهم هللا به فٌخرجون"

فإِن خرجوا منها هإالء  [، أي:"ٕٕ}فَإِْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها فَإِنَّا َداِخلُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)الجبارون دخلناها"

 .(ٕٔ)بؽٌر لتال،} فإنا داخلون{ ببلدهم حٌنبذ" لال النسفً:أي:" 
 .(ٖٔ)فإن ٌخرجوا منها دخلناها وإال فبل طالة لنا بهم" لال ابن كثٌر:أي:"

                                                             
 .2ٖٔ/ٓٔ(:ص2٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٗٔ-2ٖٔ/ٓٔ(:ص5٘ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٕٔ/ٗانظر: البحر المحٌط: (ٗ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .2٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .1ٕٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .2٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)



ٕٕٔ 
 

أبو حٌان:"لال أكثر المفسرٌن: لم ٌشكوا فٌما وعدهم هللا به، ولكن كان نكوصهم لال 
عن المتال من خور الطبٌعة والجبن الذي ركبه هللا فٌهم، وال ٌملن ذلن إال من عصمه هللا ولال 

ٌِْهُم اْلِمتَاُل تََولَّْوا إِالَّ لَِلٌبًل ِمْنُهْم { ]البمرة: ا ُكتَِب َعلَ  [.ٕٙٗ تعالى: }ا فَلَمَّ
}َواَل  ولٌل: لالوا ذلن على سبٌل االستبعاد أن ٌمع خروج الجبارٌن منها كموله تعالى:

ٌَاِط{ ]األعراؾ:   .(ٔ)["ٌَْٓٗدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّى ٌَِلَج اْلَجَمُل فًِ َسّمِ اْلِخ
عن ابن إسحاق، "أن كالب بن ٌافنا، أسكت الشْعَب عن موسى صلى هللا أخرج الطبري  

وسلم فمال لهم: إنا سنعلو األرض ونرثُها، وإن لنا بهم لّوة! وأما الذٌن كانوا معه فمالوا: ال  علٌه
نستطٌع أن نصل إلى ذلن الشعب، من أجل أنهم أجرأ منا! ثم إن أولبن الجواسٌس أخبروا بنً 

لَها إسرابٌل الخبر، ولالوا: إنّا مررنا فً أرض وحسسناها، فإذا هً تؤكل ساكنها، ورأٌنا رجا
جساًما، ورأٌنا الجبابرة بنً الجبابرة، وكنا فً أعٌنهم مثل الجراد! فؤرجفت الجماعة من بنً 
إسرابٌل، فرفعوا أصواتهم بالبكاء. فبكى الشعب تلن اللٌلة، ووسوسُوا على موسى وهارون، 

هذه األرض  فمالوا لهما: ٌا لٌتنا ِمتنا فً أرض مصر! ولٌتنا نموت فً هذه البرٌة، ولم ٌدخلنا هللا
لنمع فً الحرب، فتكون نساإنا وأبناإنا وأثمالنا ؼنًٌمة! ولو كنا لعوًدا فً أرض مصر، كان 

 .(ٕ)خًٌرا لنا وجعل الرجل ٌمول ألصحابه: تعالوا نجعل علٌنا رأًسا وننصرؾ إلى مصر"
ولال علً بن أبً طلحة، عن ابن عباس:" لما نزل موسى ولومه، بعث منهم اثنً عشر  
وهم النمباء الذٌن ذكر هللا، فبعثهم لٌؤتوه بخبرهم، فساروا، فلمٌهم رجل من الجبارٌن،  -رجبل 

فجعلهم فً كسابه، فحملهم حتى أتى بهم المدٌنة، ونادى فً لومه فاجتمعوا إلٌه، فمالوا: من أنتم 
م: ؟ لالوا: نحن لوم موسى، بعثنا نؤتٌه بخبركم. فؤعطوهم حبة من عنب تكفً الرجل، فمالوا له

اذهبوا إلى موسى ولومه فمولوا لهم: الدروا لَْدر فاكهتهم فلما أتوهم لالوا: ٌا موسى، } فَاْذَهْب 
 .(ٖ)أَْنَت َوَربَُّن فََماتِبل إِنَّا َهاهَُنا لَاِعُدون {"

وعن ٌحٌى بن عبد الرحمن لال: "رأٌت أنس بن مالن أخذ عصا، فذرع  فٌها بشًء، ال 
فً األرض خمسٌن أو خمسا وخمسٌن، ثم لال: هكذا طول أدري كم ذرع، ثم لاس بها 

 .(ٗ)العمالٌك"
طول كل رجل منهم سبعة أذرع ونصؾ من بماٌا لوم عاد وكان عوج بن  ولال مماتل:"

 .(٘)عناق بنت آدم فٌهم"
 .(ٙ)ولال الكلبً: "طول كل رجل منهم ثمانون ذراعا"

لٌل: كان هإالء من بماٌا  فمال:" ولد ذكر المرطبً من اإلسرابٌلٌات التً الٌعول علٌها،
عاد. ولٌل: هم من ولد عٌصو بن إسحاق، وكانوا من الروم، وكان معهم عوج األعنك، وكان 

ذراع وثبلثمابة وثبلثة وثبلثٌن ذراعا، لاله ابن عمر، وكان ٌحتجن « ٕ»طوله ثبلثة آالؾ 
ٌشوٌه بعٌن الشمس السحاب أي ٌجذبه بمحجنه وٌشرب منه، وٌتناول الحوت من لاع البحر ف

ٌرفعه إلٌها ثم ٌؤكله. وحضر طوفان نوح علٌه السبلم ولم ٌجاوز ركبتٌه وكان عمره ثبلثة آالؾ 
وستمابة سنة، وأنه للع صخرة على لدر عسكر موسى لٌرضخهم بها، فبعث هللا طابرا فنمرها 

ة أذرع وولعت فً عنمه فصرعته. وألبل موسى علٌه السبلم وطوله عشرة أذرع، وعصاه عشر
وترلى فً السماء عشرة أذرع فما أصاب إال كعبه وهو مصروع فمتله. ولٌل: بل ضربه فً 

سنة. ذكر هذا المعنى  (2)العرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات وولع على نٌل مصر فجسرهم 

                                                             
 .1ٕٔ/ٗالبحر المحٌط: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٓٔ(:صٖٙٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:رواه ابن أبً حاتم، كما فً (ٖ)
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:رواه ابن أبً حاتم، كما فً (ٗ)
 .ٙٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٌعبرون علٌه!ي صار لهم جسرا (2)
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باختبلؾ ألفاظ دمحم بن إسحاق والطبري ومكً وؼٌرهم. ولال الكلبً: عوج من ولد هاروت 
 .(ٔ)عا بالمرأة فحملت"وماروت حٌث ول

لال ابن كثٌر:"ولد ذكر كثٌر من المفسرٌن هاهنا أخباًرا من وضع بنً إسرابٌل، فً 
عظمة خلك هإالء الجبارٌن، وأنه كان فٌهم عوج بن عنك، بنت آدم، علٌه السبلم، وأنه كان 

وهذا  طوله ثبلثة آالؾ ذراع وثبلثمابة وثبلثة وثبلثون ذراعا وثلث ذراع، تحرٌر الحساب!
شًء ٌستحً من ذكره. ثم هو مخالؾ لما ثبت فً الصحٌح  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا 

 .(ٕ)تعالى خلك آدم وطوله ستون ذراًعا، ثم لم ٌزل الخلك ٌنمص حتى اآلن"
ثم لد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا، وأنه كان ولد ِزْنٌة، وأنه امتنع من ركوب 

أن الطوفان لم ٌصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراء، فإن هللا ذكر أن نوحا دعا على السفٌنة، و
[،  ٕٙأهل األرض من الكافرٌن، فمال: } َرّبِ ال تَذَْر َعلَى األْرِض ِمَن اْلَكافِِرٌَن َدٌَّاًرا { ] نوح: 

نَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن ثُمَّ  ٌْ ( ] الشعراء: ٗٔأَْؼَرْلنَا بَْعُد اْلبَالٌَِن { ) ولال تعالى: } فَؤَْنَج
ِ إِال َمْن َرِحَم { ] هود:  ٕٓٔ - 5ٔٔ [ وإذا  ٖٗ[ ولال تعالى: لَال} ال َعاِصَم اْلٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

كان ابن نوح الكافر ؼرق، فكٌؾ ٌبمى عوج بن عنك، وهو كافر وولد زنٌة ؟! هذا ال ٌسوغ فً 
 .(ٖ)نظر، وهللا أعلم"« عوج بن عنك»فً وجود رجل ٌمال له:عمل وال شرع. ثم 

 الفوابد:
 فضح الٌهود بكشؾ اآلٌات عن مخازٌهم مع أنبٌابهم. -ٔ

 أن بنً اسرابٌل خذلوا أنبٌاءهم ولم ٌموموا بنصرهم.  -ٕ
ً َجبَّاِرٌَن{، -ٖ ولالوا: }َوإِنَّا لَْن أن بنً إسرابٌل كانوا لوماً جبناء:}لَالُوا ٌَا ُموَسى ِإنَّ فٌَِها لَْوما

نَْدُخلََها َحتَّى ٌَْخُرُجوا ِمْنَها{، وهذا منتهى المهانة ومنتهى السُّخرٌة، ألن الكفار لٌسوا بخارجٌن 
 إالَّ بالجهاد والجبلد واالستشهاد فً سبٌل هللا.

 
 المرآن
ٌِْهَما  ُ َعلَ ٌِْهُم اْلبَا ٌَ فَِإذَا َدَخْلتُُموهُ فَِإن كُْم َغاِلبُوَن }لَاَل َرُجاَلِن ِمَن ال ِذٌَن ٌََخافُوَن أَْنعََم ّللا  اْدُخلُوا َعلَ

ِ فَتََوك لُوا إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [ٖٕ({ ]المائدة: َٖٕوَعلَى ّللا 
 التفسٌر:

لال رجبلن من الذٌن ٌخشون هللا تعالى، أنعم هللا علٌهما بطاعته وطاعة نبٌِّه، لبنً إسرابٌل: 
على هإالء الجبارٌن باب مدٌنتهم، أْخذًا باألسباب، فإذا دخلتم الباب ؼلبتموهم، وعلى هللا ادخلوا 

لٌن رسوله فٌما جاءكم به، عاملٌن بشرعه.  وحده فتوكَّلوا، إن كنتم ُمصّدِ
ٌِْهَما{ ]المابدة:   ُ َعلَ ي:" لال [، أٖٕلوله تعالى:}لَاَل َرُجبَلِن ِمَن الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْنعََم َّللاَّ

 .(ٗ)رجبلن من الذٌن ٌخشون هللا تعالى، أنعم هللا علٌهما بطاعته وطاعة نبٌِّه، لبنً إسرابٌل"
ٌعنً: ٌوشع بن نون وكالب من الذٌن ٌخافون هللا تعالى أنعم هللا علٌهما  لال السمرلندي:" 

 .(٘)باإلسبلم"
ون هللا وٌخشونه، هما كالب وٌوشع من الذٌن ٌخافون من الذٌن ٌخاف لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)كؤنه لٌل: رجبلن من المتمٌن"
والرجبلن اللذان أنعم هللا علٌهما من بنً إسرابٌل: ٌوشع بن النون،  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ). وروي عن لتادة مثل ذلن(ٔ)وكالوب بن ٌوفنة"

                                                             
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔ)
( من حدٌث أبً هرٌرة ، 1ٕٗٔ( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٕٖٖٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٕ)

 .رضً هللا عنه
 .2ٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
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 .(ٖ)كالوب، وٌوشع بن النون فتى موسى" لال عطاء:"
 .(٘)وهما من النمباء" . "(ٗ)ع بن نون": كبلب بن ٌافنا، وٌوشلال مجاهد:" 

وهما اللذان كتماهم: ٌوشع بن نون فتى موسى، وكالوب بن ٌوفنة ختَُن  لال السدي:" 
 .(ٙ)موسى"

عن مجاهد أٌضا فً لصة ذكرها، لال: "فرجع النمباء، كلُّهم ٌنهى ِسْبطه عن لتالهم، إال و 
بمتال الجبارٌن ومجاهدتهم، فعصوهما، ٌوشع بن نون، وكبلب بن ٌافنة، ٌؤمران األسباط 

 .(2)وأطاعوا اآلخرٌن، فهما الرجبلن اللذان أنعم هللا علٌهما"
عن ابن عباس فً لصة ذكرها. لال: "فرجعوا ٌعنً النمباء االثنى عشر وأخرج الطبري  

ا إلى موسى، فؤخبروه بما عاٌنوا من أمرهم، فمال لهم موسى: اكتموا شؤنهم، وال تخبروا به أحدً 
من أهل العسكر، فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فَِشلوا ولم ٌدخلوا المدٌنة، لال: فذهب كل رجل 
منهم فؤخبر لرٌبه وابَن عمه، إال هذٌن الرجلٌن ٌوشع بن نون، وكبلب بن ٌوفنة فإنهما كتما ولم 

عم هللا علٌهما{، ٌخبرا به أحًدا، وهما اللذان لال هللا عز وجل: }لال رجبلن من الذٌن ٌخافون أن
 .(1)إلى لوله: }وبٌن الموم الفاسمٌن{"

لوله:}ادخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا لكم وال ترتدوا وروي عن ابن عباس اٌضا، 
:"هً مدٌنةُ الجبارٌن. لما نزل بها موسى ولومه، بعث منهم {، لالعلى أدباركم فتنملبوا خاسرٌن

بعثتهم لٌؤتوه بخبرهم. فساروا، فلمٌهم رجل من  اثنً عشر رجبل وهم النمباء الذٌن ذكر
الجبارٌن، فجعلهم فً كسابه، فحملهم حتى أتى بهم المدٌنة، ونادى فً لومه فاجتمعوا إلٌه، 
فمالوا: من أنتم ؟ فمالوا: نحن لوم موسى، بعثَنا إلٌكم لنؤتٌه بخبركم! فؤعطوهم حبَّة من ِعنب 

موسى ولومه فمولوا لهم: الُدروا لَْدر فاكهتهم! فلما أتوهم بِوْلر الرجل، فمالوا لهم: اذهبوا إلى 
لالوا لموسى: اذهب أنت وربُّن فماتبل إنّا ههنا لاعدون  !  لال رجبلن من الذٌن ٌخافون أنعم هللا 

علٌهما ، وكانا من أهل المدٌنة أسلَما واتّبعا موسى وهارون، فماال لموسى: }ادخلوا علٌهم الباب 
 .(5)نكم ؼالبون وعلى هللا فتوكَّلوا إن كنتم مإمنٌن{"فإذا دخلتموه فإ

ا رجعوا فحدثوه العجَب: ال تحدثوا أحًدا بما روي عن   الربٌع: "أن موسى لال للنمباء لمَّ
رأٌتم، إن هللا سٌفتحها لكم وٌظهركم علٌها من بعد ما رأٌتم  وإن الموم أفشوا الحدٌث فً بنً 

فون أنعم هللا علٌهما، كان أحدهما، فٌما سمعنا، ٌوشع بن نون إسرابٌل، فمام رجبلن من الذٌن ٌخا
 .(ٓٔ)فماال  }ادخلوا علٌهم الباب{،  إلى  }إن كنتم مإمنٌن{" -وهو فتى موسى، واآلخر كالب 

الحٌن من لوم موسى: ٌوشع  لال الطبري:"  وهذا خبر من هللا عز ذكره عن الرجلٌن الصَّ
فٌَا لموسى بما عهد إلٌهما من ترن إعبلم لوِمه بنً إسرابٌل بن نون  و  كالب بن ٌافنا ، أنهما و

الذٌن أمَرهم بدخول األرض الممدسة على الجبابرة من الكنعانٌٌن بما رأٌا وعاٌنا من شّدة بطش 
الجبابرة وِعظم خلمهم، ووصفهما هللا عز وجل بؤنهما ممن ٌخاؾ هللا وٌرالبه فً أمره ونهٌه... 

ٌهما ، فإنه ٌعنً: أنعم هللا علٌهم بطاعة هللا فً طاعة نبٌه موسى صلى هللا وأما لوله: أنعم هللا عل
علٌه، وانتهابهم إلى أمره، واالنزجار عما زجرهما عنه ملسو هيلع هللا ىلص، من إفشاء ما عاٌنا من عجٌب أمر 

                                                                                                                                                                               
 .21ٔ-22ٔ/ٓٔ(:ص2ٔٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .21ٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:صٗٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:ص٘ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:صٙٙٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص1ٙٙٔٔتفسٌر الطبري) (1)
 .1ٓٔ/ٓٔ(:ص2ٙٙٔٔأخرجه الطبري)(5)
 .21ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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اء، الجبارٌن إلى بنً إسرابٌل، الذي حّدث عنه أصحابهما اآلخرون الذٌن كانوا معهما من النمب
 .(ٔ)ولد لٌل إن معنى ذلن: أنعم هللا علٌهما بالخوؾ"

 [، ثبلثة وجوهٖٕلوله تعالى:}لَاَل َرُجبَلِن ِمَن الَِّذٌَن ٌََخافُوَن{ ]المابدة: وفً تفسٌر  
ٌِْهَما» أحدهم: ٌخافون هللا، وٌسنده لراءة لتادة:  .وهو الصحٌح.(ٕ)«ٌََخافُوَن هللاَ أَْنَعَم هللاُ َعلَ

وكذلن، ، (ٖ)، بضم الٌاء«ٌَُخافُونَ » ٌخافهم بنو إسرابٌل، وٌشهد له لراءة سعٌد بن جبٌرالثانً: 
 .(ٗ)كؤنه لٌل: من الخوفٌن لوله: }أنعم هللا علٌهما{،

لال الطبري:" وكؤن سعًٌدا ذهب فً لراءته هذه إلى أن الرجلٌن اللذٌن أخبر هللا عنهما  
لباب فإذا دخلتموه فإنكم ؼالبون{، كانا من رهط أنهما لاال لبنً إسرابٌل: }ادخلوا علٌهم ا

الجبابرة، وكانا أسلما واتَّبعا موسى، فهما من أوالد الجبابرة الذٌن ٌخافهم بنو إسرابٌل، وإن 
 .(٘)كانوا لهم فً الدٌن مخالفٌن"

 .(ٙ)ٌخافون ضعؾ بنً إسرابٌل وجبنهم. ذكره المرطبً والثالث:
ولم ٌمنعهم خوفهم أنعم هللا علٌهما فلم ٌخافا وصدلا فً ممالتهما،  والرابع: ٌخافون الجبارٌن، 

 .(1). اختاره المرطبً(2)من لول الحك
، فمعنى (5)ولال الضحان: "هما رجبلن كانا فً مدٌنة الجبارٌن على دٌن موسى"والخامس: 

فٌفتنوهم ولكن }ٌخافون{، على هذا، أي: من العمالمة من حٌث الطبع لببل ٌطلعوا على إٌمانهم 
  .(ٓٔ)وثما باهلل

والسادس"ولٌل: هو من اإلخافة، ومعناه من الذٌن ٌخوفون من هللا بالتذكرة والموعظة. أو 
 .(ٔٔ)ٌخوفهم وعٌد هللا بالعماب. أفاده الزمخشري

لال أبو السعود:" أي: ٌخافون هللا تعالى دون العدو وٌتمونه فً مخالفة أمره ونهٌه، وبه  
 .(ٕٔ)فٌه تعرٌض بؤن من عداهما ال ٌخافونه تعالى بل ٌخافون العدو"لرأ ابن مسعود و

ٌِْهَما{ ]المابدة: وفً   ُ َعلَ  [، وجوه:ٖٕلوله تعالى:}أَْنعََم َّللاَّ
 .(ٖٔ)أحدهما: بالتوفٌك للطاعة

 .(٘ٔ)باإلٌمان" . ولال الزجاج:"(ٗٔ)والثانً: باإِلسبلم، وهو لول الحسن
 .(ٙٔ) والثالث: بالخوؾ، لاله سهل بن علً

بالهدى فهداهما، فكانا على دٌن موسى، وكانا فً مدٌنة الجبّارٌن. وهذا لول  والرابع:
 .(2ٔ)الضحان

                                                             
 .1ٔٔ -2ٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .25ٔ/ٓٔ(:ص2ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .25ٔ/ٓٔ(:ص2٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .25ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٙ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٕٖ/ٔظر: بحر العلوم:ان (2)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً:  (5)
 .2ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘ٔ)
 .1ٔٔ/ٓٔ(:ص22ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٓٔ(:ص25ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
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}أنعم هللا علٌهما{، أي: بالتثبٌت وربط الجؤش والولوؾ على شإونه تعالى  لال أبو السعود: "
 .(ٔ) والثمة بوعده أو باإلٌمان وهو صفة ثانٌة لرجبلن أو اعتراض

نعم هللا علٌهما بالخوؾ والمرالبة، إذ الخوؾ والهم والحزن ٌزٌد فً أ لال سهل:" 
 .(ٕ)الحسنات، واألشر والبطر ٌزٌد فً السٌبات"

 وفً هذٌن الرجلٌن لوالن:
، (ٗ)، ومجاهد(ٖ)أحدهما: أنهما من النمباء ٌوشع بن نون، وكالب بن ٌولنا، وهذا لول ابن عابس

 .(ٙ)، والسدي(٘)ولتادة
رجبلن، كانا من أهل مدٌنة الجبارٌن أنعم هللا علٌهما باإِلسبلم، واتّبعا موسى والثانً: أنهما 

 .(2)وهارون. وهذا مروي عن ابن عباس
ٌِْهُم اْلَباَب فَإِذَا َدَخْلتُُموهُ فَإِنَّكُْم َؼاِلبُوَن{ ]المابدة:   [، أي:" ادخلوا ٖٕلوله تعالى:}اْدُخلُوا َعلَ

 .(1)أْخذًا باألسباب، فإذا دخلتم الباب ؼلبتموهم" على هإالء الجبارٌن باب مدٌنتهم،
ٌعنً: أن الموم إذا رأوا كثرتكم انكسرت للوبهم وانمطعت ظهورهم،  لال السمرلندي:" 

 .(5)فتكونوا ؼالبٌن"
لاال لبنً إسرابٌل: ال ٌهولنكم عظم أجسامهم فملوبهم ملبت رعبا منكم،  لال المرطبً:" 

، وكانوا لد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلن الباب كان لهم الؽلب. فؤجسامهم عظٌمة وللوبهم ضعٌفة
 .(ٓٔ)وٌحتمل أن ٌكونا لاال ذلن ثمة بوعد هللا"

 .(ٔٔ)فكؤنهما علما أن ذلن الباب إذا دخل منه ولع الؽلب" لال الزجاج:" 
فماال لهم: ادخلوا علٌهم، أٌها الموم باَب مدٌنتهم، فإن هللا معكم، وهو  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕٔ)ناصركم، وإنكم إذا دخلتم الباب ؼلبتموهم"
لاال لهم: إن العمالمة أجسام ال للوب فٌها، فبل تخافوهم وازحفوا إلٌهم  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)فإنكم ؼالبوهم، ٌشجعانهم على لتالهم"
معنى: اجتهدوا وكافحوا حتى تدخلوا الباب، ولوله: }فإنكم ؼالبون{ ظن ال لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗٔ)منهما ورجاء ولٌاس أي إنكم بذلن تفتون فً أعضادهم وٌمع الرعب فً للوبهم فتؽلبونهم"
 .(٘ٔ)عن مجاهد فً لول هللا: "}علٌهم الباب{، لرٌة الجبَّارٌن" 

أي: لالوا: مخاطبٌن لهم ومشجعٌن:}ادخلوا علٌهم الباب{ أي باب بلدهم  لال أبو السعود:" 
وتمدٌم الجار والمجرور علٌه لبلهتمام به ألن الممصود إنما هو دخول الباب وهم فً بلدهم أي 

باؼتوهم وضاؼضوهم فً المضٌك وامنعوهم فً البروز إلى الصحراء لببل ٌجدوا للحرب مجاال 
وهم فٌه }فإنكم ؼالبون{ من ؼٌر حاجة إلى المتال فان لد رأٌناهم  }فإذا دخلتموه{ أي بلدهم

وشاهدنا أن للوبهم ضعٌفة وإن كانت أجسادهم عظٌمة فبل تخشوهم واهجموا علٌهم فً المضاٌك 

                                                             
 .ٕٗ/ٖتفسٌر ابً السعود:"(ٔ)
 .1٘تفسٌر التستري: (ٕ)
 .21ٔ-22ٔ/ٓٔ(:ص2ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٖ)
 .2ٙٔ/ٓٔ(:ص٘ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٗ)
 .21ٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22ٔ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٙ)
 .1ٓٔ/ٓٔ(:ص2ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(2)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (5)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .2٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:ص1ٔٙٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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فإنهم ال ٌمدرون فٌها على الكر والفر ولٌل إنما حكما بالؽلبة لما علماها من جهة موسى علٌه 
ب هللا لكم أو لما علما من سنته تعالى فً نصره رسله وما عهدا من السبلم ومن لوله تعالى كت

 .(ٔ)صنعه تعالى لموسى علٌه السبلم من طهر أعدابه واألول أنسب بتعلٌك الؽلبة بالدخول"
ٌِْهُم اْلَباَب فَإِذَا َدَخْلتُُموهُ فَإِنَّكُْم َؼاِلبُوَن{ ]المابدة: وفً   وجهان:[، ٖٕلوله تعالى:}اْدُخلُوا َعلَ

}ٌَا لَْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُممَدََّسةَ الَِّتً  أحدهما: إنما لالوه لعلمهم بؤن هللا كتبها لهم، لموله تعالى:
ُ لَكُْم{ ]المابدة:   .(ٕ)[َٕٔكتََب َّللاَّ

 .(ٖ)أفاده الزمخشري علما أنهم ؼالبون، من جهة إخبار موسى بذلن. والثانً:
من جهة ؼلبة الظن وما تبٌنا من عادة هللا فً نصرة رسله، وما عهدا ، والثالث: انهما علما بذلن

 .(ٗ)الزمخشريمن صنع هللا لموسى فً لهر أعدابه، وما عرفا من حال الجبابرة. ذكره 
والرابع: لعلمهم بؤن هللا ٌنصرهم على أعادبه، ولم ٌمنعهم خوفهم من المول الحك، ولد لال النبً 

 .(٘)ال ال ٌمنعن أحدكم مخافة الناس أن ٌمول الحك إذا رآه"أ :"-ملسو هيلع هللا ىلص-
: ذكر لنا أنهم بعثوا اثنى عشر رجبل من كل سبط رجبل عٌوًنا لهم، ولٌؤتوهم لال لتادة:" 

هوا إلٌهم الدخول علٌهم. وأما الرجبلن فؤمرا لومهما  ا عشرة فجبَّنُوا لومهم وكرَّ بؤخبار الموم. فؤمَّ
 .(ٙ)ٌتبعوا أمر هللا، ورؼَّبا فً ذلن، وأخبرا لومهما أنهم ؼالبون إذا فعلوا ذلن"أن ٌدخلوها، وأن 

 .(ٙ)ذلن"
ل، لال: لما هم بنو أخرج الطبري  عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب األوَّ

إسرابٌل باالنصراؾ إلى مصر، حٌن أخبرهم النمباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة، خرَّ موسى 
ق ٌوشع بن نون وكالب بن ٌافنا وهارون على وجوههم ام جماعة بنً إسرابٌل، وخرَّ ا سجوًدا لّدِ

ثٌابهما، وكانا من جواسٌس األرض، ولاال لجماعة بنً إسرابٌل: إن األرض مررنا بها 
وحِسْسناها صالًحة، رضٌها ربُّنا لنا فوهبها لنا، وإنها.. تفٌض لبًنا وعسبل ولكن افعلوا واحدة: ال 

 تخشوا الشعب الذٌن بها، فإنهم ُخْبُزنا، وُمَدفَّعون فً أٌدٌنا، إن كبرٌاءهم ذهبت تعُصوا هللا، وال
 .(2)منهم، وإن هللا معنا فبل تخشوهم. فؤراد جماعة من بنً إسرابٌل أن ٌرجموهما بالحجارة "

 .(1)«علٌهما وٌلكم ادخلوا»وفً لراءة ابن مسعود:
ِ فَتََوكَّلُوا   [، أي:" وعلى هللا وحده ٖٕإِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن { ]المابدة: لوله تعالى:}َوَعلَى َّللاَّ

لٌن رسوله فٌما جاءكم به، عاملٌن بشرعه"  .(5)فتوكَّلوا، إن كنتم ُمصّدِ
 .(ٓٔ)مصدلٌن به، فإنه ٌنصركم" لال المرطبً:أي:" 

 .(ٔٔ)ٌعنً: فثموا بؤنه ناصركم إن كنتم مصدلٌن بوعد هللا تعالى" لال السمرلندي:" 
}وعلى هللا{ تعالى خاصة}فتوكلوا{ بعد ترتٌب األسباب وال تعتمدوا  ال أبو السعود:أي:"ل 

علٌها فإنها بمعزل من التؤثٌر وإنما التؤثٌر من عند هللا العزٌز المدٌر }إن كنتم مإمنٌن{ أي 
 .(ٕٔ)مإمنٌن به تعالى مصدلٌن لوعده فإن ذلن مما ٌوجب التوكل علٌه حتما"

لولهما: }وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مإمنٌن{، ٌمتضً أنهما استرابا  لال ابن عطٌة:"
 .(ٔ)بإٌمانهم حٌن رأٌاهم ٌعصون الرسول وٌجبنون مع وعد هللا تعالى لهم بالنصر"

                                                             
 .ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٕٙ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 ]صحٌح[.ٖٙٗ/1ٔ(:ص1ٖٔٔٔأخرجه أحمد) (٘)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:ص1ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٔ-1ٕٔ/ٓٔ(:ص25ٙٔٔتفسٌر الطبري) (2)
 .2٘ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .ٔٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .1ٕٖ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
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 الفوابد:
بٌان سنة هللا تعالى من أنه ال ٌخلو زمان وال مكان من عبد صالح تموم به الحجة على  -ٔ

 الناس.
 المباؼتة فً الحرب وأنه عنصر فعال فً كسب االنتصار.فابدة عنصر  -ٕ
اإلعتماد على هللا فً تحمٌك النصر، وعدم اإلؼترار بموة األعداء؛ فإن النصر بٌد هللا ٌإتٌه -ٖ

 من ٌشاء، ولد وعد به المإمنٌن وهللا ال ٌخلؾ المٌعاد. 
 ه سبحانه لعبده.فضٌلة التوكل على هللا، وهو اعتماد الملب على هللا إٌمانا بكفاٌت-ٗ

لال البٌهمً:"وجملة التوكل تفوٌض األمر إلى هللا عز وجل والثمة بحسن النظر فٌما أمر 
به وأباحه، واحده من وكل ٌكل، إال أنه ٌمال: وكل األمر إلى فبلن ولد توكل على هللا. ألن 

 المعنى ٌحمل ذلن وٌكله اعتماًدا على هللا جل ثناإه وهو من باب االختصار. 
 تلؾ أهل المصابر فً ذلن:واخ

فمال لابلون: التوكل الصحٌح ما كان من لطع األسباب، فإذا جاء السبب إلى المراد ارتفع  -
 التوكل.

ولال آخرون: كل أمر بٌن هللا تعالى لعباده فٌه طرًٌما لٌسلكوه إذا عرض لهم والتوكل ٌمع   -
ذلن متوكلٌن على هللا فً منهم فً سلون تلن السبٌل والتسبب به إلى المراد، فإن فعلوا 

أن ٌنجح سعٌهم وٌبلؽهم مرادهم كانوا آتٌن األمر من بابه، ومن جرد التوكل عن السبب 
 . (ٕ)بما جعله هللا سببًا، فلم ٌفعل ما أمر به ولم ٌؤت األمر من بابه"

نة من أمتً وٌكفً فً فضٌلة التوكل على هللا، ما جاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "ٌدخل الج
سبعون ألفًا بؽٌر حساب، هم الذٌن ال ٌكتوون وال ٌسترلون وال ٌتطٌرون، وعلى ربهم 

 .(ٖ)ٌتوكلون"

 
 المرآن

ا َما َداُموا فٌَِها فَاْذَه ٌْ أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتاَِل إِن ا َهاهُنَا  لَاِعُدوَن }لَالُوا ٌَا ُموَسى إِن ا لَْن نَْدُخلََها أَبَدا
 [ٕٗ]المائدة: ({ ٕٗ)

 التفسٌر:
لال لوم موسى له: إنا لن ندخل المدٌنة أبًدا ما دام الجبارون فٌها، فاذهب أنت وربن فماتبلهم، 

 أما نحن فماعدون هاهنا ولن نماتلهم. وهذا إصراٌر منهم على مخالفة موسى علٌه السبلم.
[، أي:" لال لوم ٕٗا َما َداُموا فٌَِها{ ]المابدة: لوله تعالى:}لَالُوا ٌَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَدً  

 .(ٗ)موسى له: إنا لن ندخل المدٌنة أبًدا ما دام الجبارون فٌها"
أي: لسنا نمبل مشورة فً دخوولها، وال أمرا، وفٌها هإالء الجبارون، فؤعلم  لال الزجاج:" 

، وأن الخبلؾ -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا جل ثناإه أن أهل الكتاب هإالء ؼٌر لابلٌن من األنبٌاء لبل النبً 
ما ال ٌعلم إال من  ألنه أعلمهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -شؤنهم، وفً هذا اإلعبلم دلٌل على تصحٌح نبوة النبً 

منشإه معروؾ بالخلو من ذكر ألاصٌص بنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لراءة كتاب أو إخبار، أو وحً، والنبً 
 .(٘)إسرابٌل، وبحٌث ال ٌمرأ كتبهم، فلم ٌبك فً علم ذلن إال الوحً"

                                                                                                                                                                               
 .2٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .٘/ٕالمنهاج فً شعب اإلٌمان:  (ٕ)
(، ومسلم 2ٓٗ٘من اكتوى أو كوى ؼٌره وفضل من لم ٌكتوي، برلم )أخرجه البخاري فً كتاب الطب، باب (ٖ)

(.من 1ٕٔفً كتاب اإلٌمان باب الدلٌل على دخول طوابؾ من المسلمٌن الجنة بدون حساب وال عذاب برلم )
 .حدٌث عمران بن حصٌن األزدي.

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
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}لن ندخلها{، نفى لدخولهم فً المستمبل على وجه التؤكٌد المإٌس،  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)و}أبدا{: تعلٌك للنفً المإكد بالدهر المتطاول، و}ما داموا فٌها{: بٌان لؤلبد"

 إن لٌل: ما فابدة الجمع بٌن لوله: }أبدا{، ولوله: }ما داموا فٌها{؟ لال الراؼب:" 
لٌل: إن امتناعهم من دخولها لكون هإالء فٌها، وإن اعتبار ذلن لٌس فً ولت دون 

 .(ٕ)ها من كونهم فٌها"ولت بل كل ولت، ما ٌدخلون
[، أي:" فاذهب أنت وربن ٕٗلوله تعالى:}فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتِبَل{ ]المابدة: 

 .(ٖ)فماتبلهم"
 .(ٗ)ٌنصرن علٌهم فماتبل" لال مماتل:" 
ال نجًء معن ٌا موسى إن ذهبت إلٌهم لمتالهم، ولكن نتركن تذهب أنت  لال الطبري:أي:" 

  .(٘)وحدن وربُّن فتماتبلنهم"
 :(ٙ)وجوه[، ٕٗلوله تعالى:}فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاِتبَل{ ]المابدة: و

أحدها: أنهم لالوه على وجه المجاز، بمعنى: اذهب أنت فماتل ولٌعنن ربن، أو وربن معٌن 
  .(1)ابن عطٌة، و(2)ا لول أبً عبٌدةلن.وهذ

لال ابن عطٌة:المعنى: "ٌعٌنن هللا وٌماتل معن مبلبكته ونصره، فعسى أن بنً إسرابٌل أرادت 
ذلن، أي: اذهب أنت وٌخرجهم هللا بنصره ولدرته من المدٌنة وحٌنبذ ندخلها، لكن لبحت 

 . (5)عبارتهم اللتران النكول بها"
أولى من  -إن كنت رسوله -ربن لن أحك من نصرتنا، ولتاله معنوالثانً: معناه: أن نصرة 

 لتالنا.
 .(ٓٔ)لال المرطبً:"فعلى هذا ٌكون ذلن منهم كفر، ألنهم شكوا فً رسالته"

 والثالث: أنهم أرادوا: الذهاب الذي هو النملة.  

لال الجصاص:"وهذا تشبٌه وكفر من لابله وهو أولى بمعنى الكبلم، ألن الكبلم خرج 
مخرج اإلنكار علٌهم والتعجب من جهلهم، ولد ٌمال على المجا:ز لاتله هللا، بمعنى: أن عداوته 

 .(ٔٔ)لهم كعداوة المماتل المستعلً علٌهم بااللتدار وعظم السلطان"
وصفوه بالذهاب واالنتمال، وهللا متعال عن ذلن. وهذا ٌدل على أنهم  لال المرطبً:"

ن، ألنه لال: هو كفر منهم باهلل، وهو األظهر فً معنى كانوا مشبهة، وهو معنى لول الحس
 .(ٕٔ)الكبلم"

 .(ٖٔ)ظاهر الذهاب االنتمال، وهذا ٌدل على أنهم كانوا مشبهة" لال أبو حٌان:"
 ، هارون.«ربّ »أرادوا بالـ والرابع:

، هنا:هارون، ألنه كان اسن من «ربّ »ذكر بعض المفسرٌن:" أن المراد بالـ
موسى وكان موسى ٌطٌعه، وكان معظما فً بنً إسرابٌل محببا  ، وكان أكبر من«موسى»

 .(ٔ)لسعة خلمه ورحب صدره، فكؤنهم لالوا: اذهب أنت وكبٌرن"

                                                             
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٗلراؼب االصفهانً:تفسٌر ا (ٕ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .1٘ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٔ/ٕ، والمحرر الوجٌز:1ٕٔ/ٙ،و تفسٌر المرطبً:ٖٗ/ٗانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (2)
 .2ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (1)
 .2ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٗأحكام المرآن للجصاص:(ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٗالبحر المحٌط: (ٖٔ)
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لال ابن عطٌة:"وهذا تؤوٌل بعٌد، وهارون إنما كان وزٌرا لموسى وتابعا له فً معنى 
 .(ٕ)الرسالة، ولكنه تؤوٌل ٌخلص بنً إسرابٌل من الكفر"

ٌمتضً أن  -كما سٌؤتً-الصحابً الجلٌل ممداد بن األسود باآلٌةللت: وأن تمثٌل  
 ، إنما أرٌد به هللا تعالى. وهللا أعلم.«ربن»لوله

لال المرطبً:" وبالجملة فمد فسموا بمولهم، لموله تعالى:}فبل تؤس على الموم الفاسمٌن{،  
 .(ٖ)أي: ال تحزن علٌهم"

وأنهم ما لدروا هللا حك لدره حٌث أمروه أن  ذكر جهلهم وللة معرفتهم باهلل، لال الراؼب:" 
ٌستصحبه إلى الجواب استصحاب األشخاص وبكتهم بامتناعهم من الدخول إما جبنا وإما لصدا 

 .(ٗ)إلى العصٌان، وأٌهما كان فمذموم"
والظاهر أنهم لالوا ذلن استهانة باهلل ورسوله وللة مباالة بهما واستهزاء، لال الزمخشري:" 

ذهابهما حمٌمة بجهلهم وجفاهم ولسوة للوبهم التً عبدوا بها العجل وسؤلوا بها رإٌة هللا ولصدوا 
عز وجل جهرة. والدلٌل علٌه ممابلة ذهابهما بمعودهم وٌحكى أن موسى وهرون علٌهما السبلم 
خرا لوجوههما لدامهم لشدة ما ورد علٌهما، فهموا برجمهما. وألمر ما لرن هللا الٌهود 

ولدمهم علٌهم فً لوله تعالى: }لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن بالمشركٌن 
 .(٘)["1ٕأَْشَركُوا{ ]المابدة: 

[، أي:" أما نحن فماعدون هاهنا ولن ٕٗلوله تعالى:}إِنَّا َهاهُنَا لَاِعُدوَن{ ]المابدة:  
 .(ٙ)نماتلهم"
 .(2)ً: مكاننا، فإننا ال نستطٌع لتال الجبابرة"ٌعنلال مماتل:" 
 .(1)لال المرطبً:" أي: ال نبرح وال نماتل" 
 .(5)ماكثون ال نماتلهم لنصرة دٌنكم" لال النسفً:أي:" 

أي: ال نبرح هاهنا، ال نتمدم معن وال نتؤخر عن هذا الموضع، ولٌل:  لال الشوكانً:" 
 .(ٓٔ)أرادوا بذلن عدم التمدم ال عدم التؤخر"

وهذا نكول منهم عن الجهاد، ومخالفة لرسولهم وتخلؾ عن مماتلة  لال اإلمام ابن كثٌر:" 
األعداء، وٌمال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على االنصراؾ والرجوع إلى ببلدهم، سجد 
 موسى وهارون، علٌهما السبلم، لُدام مؤل من بنً إسرابٌل، إعظاما لما هموا به، وَشك "ٌوشع

بن نون" و "كالب بن ٌوفنا" ثٌابهما والما لومهما على ذلن، فٌمال: إنهم رجموهما. وجرى أمر 
 عظٌم وخطر جلٌل.

وما أحسن ما أجاب به الصحابة، رضً هللا عنهم  ٌوم بدر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن 
سفٌان، فلما فات التناص استشارهم فً لتال النفٌر، الذٌن جاءوا لمنع الِعٌر الذي كان مع أبً 

ٌْض  العٌر، والترب منهم النفٌر، وهم فً جمع ما بٌن التسعمابة إلى األلؾ، فً العُدة والبَ
والٌَلب، فتكلم أبو بكر، رضً هللا عنه، فؤحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرٌن 

ًَّ أٌها المسلمون ". وما ٌمول ذلن إال لٌستعلم ما عند األنصار ؛ ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "أشٌروا عل
ألنهم كانوا جمهور الناس ٌومبذ. فمال سعد بن معاذ رضً هللا عنه: كؤنن تُعرض بنا ٌا رسول 

                                                                                                                                                                               
 .2٘ٔ/ٕذكره ابن عطٌة عن النماش عن بعض المفسرٌن، انظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (1)
 .ٓٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (5)
 . ٖٖ/ٕ(فتح المدٌر:ٓٔ)
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هللا، فوالذي بعثن بالحك لو اْستَعرْضَت بنا هذا البحر فُخْضتَه لُخضناه معن، وما تخلَّؾ منا رجل 
ونا ؼدا، إنا لُصبُر فً الحرب، صدق فً اللماء، لعل هللا ٌرٌن واحد، وما نَْكَره أن تلمى بنا عد

 .(ٔ)منا ما تَمَرُّ به عٌنن، فَِسْر بنا على بركة هللا فَسُرَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمول سعد، ونَشَّطه ذلن"
ٌن، فؤشار وروي عن حمٌد عن أنس: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سار إلى بدر استشار المسلم

إلٌه عمر، ثم استشارهم فمالت األنصار: ٌا معشر األنصار إٌاكم ٌرٌد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لالوا: إذًا ال 
نمول له كما لالت  بنو إسرابٌل لموسى: } فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتِبل إِنَّا َهاهَُنا لَاِعُدوَن { والذي 

 .(ٕ)دها إلى بَْرن الؽَماد التبعنان"بعثن بالحك لو َضَرْبت أكبا
عن عتبة بن عبد السلمً لال: "لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: "أال تماتلون ؟" لالوا: نعم، وال و

نمول كما لالت بنو إسرابٌل لموسى: } فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّن فَمَاتِبل إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدوَن { ولكن اذهب 
 .(ٖ)ماتبل إنا معكما مماتلون"أنت وربن ف

عن لتادة لال: "ذكر لنا أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألصحابه ٌوم الحدٌبٌة، حٌن  أخرج الطبري 
، فمال «إنً ذاهب بالَهْديِ فناِحُره عند البٌت!»َصّد المشركون الَهْدَي وحٌل بٌنهم وبٌن مناسكهم:

اذهب أنت وربن » نكون كالمؤل من بنً إسرابٌل إْذ لالوا لنبٌهم:له الممداد بن األسود: أَما وهللا ال
، ولكن: اذهب أنت وربن فماتِبل إنّا معكم مماتلون! فلما سمعها أصحاُب «فماتِبل إنا ههنا لاعدون

ِ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تتابعوا على ذلن" ًّ  .(ٗ)نب
شهدت من الممداد بن عن طارق بن شهاب، لال: "سمعت ابن مسعود، ٌمول: روي عن  

األسود مشهدا، ألن أكون صاحبه أحب إلً مما عدل به، أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌدعو على 
المشركٌن، فمال: ال نمول كما لال لوم موسى: اذهب أنت وربن فماتبل، ولكنا نماتل عن ٌمٌنن، 

 .(٘)ٌعنً: لوله"« شرق وجهه وسرهفرأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص أ»وعن شمالن، وبٌن ٌدٌن وخلفن 
ولول الممداد "وإن كان محفوظا ٌوم الحدٌبٌة، فٌحتمل أنه كرر هذه الممالة ٌومبذ كما لاله  

 .(ٙ)ٌوم بَْدر"
م  لال الضحان:"  أمر هللا جل وعّز بنً إسرابٌل أن ٌسٌروا إلى األرض الممدسة مع نبٌّهِ

موسى علٌه السبلم، فلما كانوا لرٌبًا من المدٌنة لال لهم موسى:"ادخلوها"، فؤبوا وجبُنوا، وبعثوا 
إلٌهم، فانطلموا فنظروا فجاءوا بحبة فاكهة من فاكهتهم بِوْلر الرجل،  اثنى عشر نمٌبًا لٌنظروا

وا: الُدُروا لّوة لوم وبؤسُهم هذه فاكهتهم! فعند ذلن لالوا لموسى:}اذهب أنت وربن فماتبل إنا فمال
 .(1)وروي عن ابن عباس نحو ذلن .(2)ههنا لاعدون{"

 الفوابد:
 بٌان جبن الٌهود وسوء أدبهم مع ربهم وأنبٌابهم. -ٔ
 نكال الٌهود عن لتال الجبابرة.-ٕ
إال أنهم خذلوهم وتركوا نصرتهم فً أصعب الموالؾ وفً ولت  مع ؼلو الٌهود فً أنبٌابهم، -ٖ

كانوا فً أمس الحاجة لمإازرتهم ، فمد خذل الٌهود موسى علٌه السبلم وذلن عندما أمرهم 
بالمتال ودخول األرض الممدسة بعد أن أخرجهم من مصر وحررهم من ذل العبودٌة لفرعون ، 

ا  له كما أخبر هللا -أي الٌهود-فكان جوابهم  ٌَا ُموَسى إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبًَدا مَّ تعالى عنهم:} لَالُواْ 
 [.َٕٗداُمواْ فٌَِها فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّن فَمَاتِبل إِنَّا َهاُهنَا لَاِعُدوَن ]المابدة:

                                                             
 .٘ٔٙ/ٔانظر: السٌرة النبوٌة البن هشام :، و22/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
، 22/ٖ(، وابن مردوٌة كما فً تفسٌر ابن كثٌر:ٔٗٔٔٔ(، وسنن النسابً الكبرى برلم )٘ٓٔ/ٖ)المسند (ٕ)

 .(.2ٓٗ/ٙومسند أبً ٌعلى الموصلً )
 .21/ٖ( من طرٌك الحسن بن أٌوب، وابن مردوٌة كما فً تفسٌر ابن كثٌر: 1ٖٔ/ٗورواه أحمد فً مسنده )(ٖ)
 .1ٙٔ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖ/٘(:ص5ٕٖ٘حاري)صحٌح الب (٘)
 .25/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .12ٔ-1ٙٔ/ٓٔ(:ص1ٗٙٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .12ٔ/ٓٔ(:ص1٘ٙٔٔانظر تفسٌر الطبري) (1)
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 المرآن

ٌْنَ  ٌْنَنَا َوبَ  [ٕ٘({ ]المائدة: ٕ٘اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن ) }لَاَل َر ٌِّ إِنًِّ اَل أَْمِلُن إاِل  نَْفِسً َوأَِخً فَاْفُرْق بَ
 التفسٌر:

ه موسى إلى ربه داعًٌا: إنً ال ألدر إال على نفسً وأخً، فاحكم بٌننا وبٌن الموم الفاسمٌن.  توجَّ
ه موسى إلى ٕ٘لوله تعالى:}لَاَل َرّبِ إِنًِّ اَل أَْمِلُن إِالَّ نَْفِسً َوأَِخً{ ]المابدة:   [، أي:" توجَّ
 .(ٔ)داعًٌا: إنً ال ألدر إال على نفسً وأخً"ربه 

ال ألدر على أحد أن أحمله على ما أحب وأرٌد من طاعتن واتّباع أمرن  لال الطبري:أي:" 
 .(ٕ)ونهٌن، إال على نفسً وعلى أخً"

لال المراؼً:" أي: لال موسى باثا شكواه إلى ربه، معتذرا من فسك لومه عن أمره الذي  
أملن أمر أحد أحمله على طاعتن إال أمر نفسى وأمر أخى وال أثك بؽٌرنا أن إنى ال  -ٌبلؽه عنه

 .(ٖ)ٌطٌعن فى الٌسر والعسر والمنشط والمكره"
ألنه كان ٌطٌعه. ولٌل المعنى: إنً ال أملن إال نفسً، ثم ابتدأ  لال المرطبً:أي:" 

إن وهً الٌاء، أي فمال:}وأخً{، أي: وأخً أٌضا ال ٌملن إال نفسه، وإن شبت عطفت على اسم 
إنً وأخً ال نملن إال أنفسنا. وإن شبت عطفت على المضمر فً أملن كؤنه لال: ال أملن أنا 

 .(ٗ)وأخً إال أنفسنا"
لما عصوه وتمردوا علٌه وخالفوه ولالوا ما لالوا من كلمة الكفر ولم ٌبك  لال الزمخشري:" 

نصرة دٌنن إال نفسً وأخً، وهذا من معه مطٌع موافك ٌثك به إال هرون لال رب إنً ال أملن ل
البث والحزن والشكوى إلى هللا والحسرة ورلة الملب التً بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل 

ِ{ ]ٌوسؾ:  -علٌه السبلم-ونحوه لول ٌعموب  النصرة،  [.1ٙ} إِنََّما أَْشُكو َبثًِّ َوُحْزنًِ إَِلى َّللاَّ

على منبر الكوفة إلى لتال البؽاة، فما وعن على رضى هللا عنه أنه كان ٌدعو الناس 
 .(ٙ)، ودعا لهما ولال: أٌن تمعان مما أرٌد؟"(٘)أجابه إال رجبلن فتنفس الصعداء

ٌَْن اْلَمْوِم اْلَفاِسِمٌَن{ ]المابدة:  ٌْنََنا َوبَ [، أي:" فاحكم بٌننا وبٌن الموم ٕ٘لوله تعالى:}فَاْفُرْق بَ
 .(2)الفاسمٌن"

 .(1)"الض بٌنً وبٌنهم ، ٌمول:لال ابن عباس:"
ٌمول: الض بٌننا وبٌنهم، وافتح بٌننا وبٌنهم كّل هذا ٌمول الرجل: الض  لال الضحان:"

 .(5)"بٌننا
 .(ٓٔ)افصل بٌننا وبٌنهم بمضاء منن تمضٌه فٌنا وفٌهم فتبِعُدهم منّا" لال الطبري:أي:"

م الفاسمٌن عن طاعتن ، وبٌن المو-ٌرٌد نفسه وأخاه-لال المراؼً:أي:" أي: فافصل بٌننا  
بمضاء تمضٌه بٌننا، فتحكم لنا بما نستحك، وعلٌهم بما ٌستحمون، فمد صرنا خصما لهم وصاروا 

 .(ٔٔ)خصما لنا، ولٌل إن المعنى: إنن إذا أخذتهم بالعماب على لسوتهم فبل تعالبنا معهم فى الدنٌا"
 .(ٕٔ)باهلل وبه"الفاسمٌن{: أي:" الخارجٌن عن اإلٌمان باهلل وبه إلى الكفر و} 

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .الصعداء بالضم والمد تنفس ممدودفً الصحاح: « فتنفس الصعداء»لوله (٘)
 .ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .15ٔ-11ٔ/ٓٔ(:ص1ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .15ٔ/ٓٔ(:ص15ٙٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .12ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .15ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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ٌّز...لال أبو عبٌدة:"   ٌَْن اْلمَْوِم اْلفاِسِمٌَن{، أي باعد وافصل وم َننا َوبَ ٌْ  الفاسمٌن{،} }فَاْفُرْق بَ
 .(ٔ)هاهنا: الكافرٌن"

فََرلت بٌن هذٌن الشٌبٌن ، بمعنى: فصلت بٌنهما، من لول  الفصل، ٌمال:«: الفرق»و 
 : (ٕ)الراجز

ٌْنَ ٌَا َرّبِ فاْفُرْق  ٌَْن اثْنَ ْلَت بَ ٌْنًِ           أََشدَّ َما فَرَّ ٌْنَهُ َوبَ بَ
(ٖ) 

ؼضب موسى ملسو هيلع هللا ىلص حٌن لال له الموم: اذهب أنت وربن فماتبل إنّا ههنا لاعدون  لال السدي:" 
ت ، فدعا علٌهم فمال: }رب إنًّ ال أملن إال نفسً وأخً فافرق بٌننا وبٌن الموم الفاسمٌن{، وكان

 .(ٗ)"َعْجلَةً من موسى ِعجلها
، بكسر «فافرق» وروى ابن عٌٌنة عن عمرو بن دٌنار عن عبٌد بن عمٌر أنه لرأ:

 .(٘)الراء
 لال الزمخشري:" إن للت: أما كان معه الرجبلن المذكوران؟

للت: كؤنه لم ٌثك بهما كل الوثوق ولم ٌطمبن إلى ثباتهما، لما ذاق على طول الزمان 
ة من أحوال لومه وتلونهم ولسوة للوبهم، فلم ٌذكر إال النبً المعصوم الذي ال واتصال الصحب
 شبهة فً أمره.

 وٌجوز أن ٌمول ذلن لفرط ضجره عند ما سمع منهم تملٌبل لمن ٌوافمه. 
وٌجوز أن ٌرٌد: ومن ٌإاخٌنى على دٌنى }فافرق{: فافصل بٌننا وبٌنهم بؤن تحكم لنا بما 

 .(ٙ)ٌستحمون، وهو فً معنى الدعاء علٌهم"نستحك، وتحكم علٌهم بما 
 لٌل: بؤي وجه سؤله الفرق بٌنه وبٌن هإالء الموم؟ ففٌه أجوبة:ولال المرطبً:" وإن 

األول: بما ٌدل على بعدهم عن الحك، وذهابهم عن الصواب فٌما ارتكبوا من العصٌان، ولذلن 
 ألموا فً التٌه. 

 جماعتهم وجملتهم وال تلحمنا بهم فً العماب.بطلب التمٌٌز، أي: مٌزنا عن  -الثانً
والثالث:ولٌل المعنى: فالض بٌننا وبٌنهم بعصمتن إٌانا من العصٌان الذي ابتلٌتهم به، ومنه لول 

 [، أي: ٌمضى،  ولد فعل لما أماتهم فً التٌه.ٗ}فٌَِها ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم{ ]الدخان:  تعالى:
فً اآلخرة، أي: اجعلنا فً الجنة وال تجعلنا معهم فً النار، والشاهد والرابع: ولٌل: إنما أراد 

 :(2)على الفرق الذي ٌدل على المباعدة فً األحوال لول الشاعر
ٌَْن" ٌَْن اثْنَ ْلَت بَ ٌْنًِ           أََشدَّ َما فَرَّ ٌْنَهُ َوبَ  (1)ٌَا َرّبِ فاْفُرْق بَ

 الفوائد:
 عملهم وتركهم لنممة هللا تعالى تنزل بهم.وجوب البراءة من أهل الفسك ببؽض -ٔ
حرمة الحزن والتؤسؾ على الفاسمٌن والظالمٌن إذا حلت بهم العموبة اإللهٌة جزاء فسمهم  -ٕ

 وظلمهم ألنفسهم ولؽٌرهم.
ٌِْه السَّبلم لومه  -ٖ أن االختبلؾ على األنبٌاء سبب الفتن والهبلن، فعندما دعى نبً هللا موسى َعلَ

ٌدخلوا األرض الممدسة التً كتب هللا لهم فاختلفوا علٌه، َولَالُوا: إن فٌها لوماً ألمر هللا أن 
ٌِْه السَّبلم:}َرّبِ إِنًِّ ال أَْمِلُن إِالَّ نَْفِسً َوأَِخً{  جبارٌن، إِلَى أن آل به الحال أن ٌمول َعلَ

 [ .ٕ٘]المابدة:

                                                             
 ٓٙٔ/ٔ.نجاز المرآن: (ٔ)
 1ٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:11ٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٓٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر: (ٕ)
 البٌت لعله لحبٌنة بن طرٌؾ العكلً". . لال محمك تفسٌر الطبري السٌد احمد دمحم شاكر:"11ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .15ٔ/ٓٔ(:ص11ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٕٙ/ٔكشاؾ:ال (ٙ)
 سبك تخرٌجه. (2)
 .1ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً:(1)
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ن موسى وبٌن لومه رابطة المومٌة ومنها: أن الوالء هلل ولرسوله وللمإمنٌن، إذ كانت تجمع بٌ-ٗ
اإلسرابٌلٌة، أما ولد كفروا باهلل وتمردوا على سلطانه وأمره، تبرئ موسى منهم ولال:} فافرق 

 بٌننا وبٌن الموم الفاسمٌن{.
ومن الفوابد: أن جمٌع األنبٌاء علٌهم السبلم ال ٌملكون ألنفسهم نفعا وال ضرا، فضبل عن أن -ٗ

باد محتاجون فمراء إلى هللا تعالى، وأنهم كانوا ٌدعونه لدفع المضرات ٌملكوا لؽٌرهم، وأنهم ع
 وجلب الخٌرات، وأنهم كانوا ٌخافون ربهم، وال ٌملكون التصرؾ فً الكون.

 
 المرآن

ٌِْهْم أَْربَِعٌَن َسنَةا ٌَتٌُِهوَن ِفً اْْلَْرِض فاََل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم ا َمةٌ َعلَ ({ ْٕٙلفَاِسِمٌَن )}لَاَل فَِإن َها ُمَحر 
 [ٕٙ]المائدة: 
 التفسٌر:

م على هإالء الٌهود دخولها أربعٌن  لال هللا لنبٌه موسى علٌه السبلم: إن األرض الممدَّسة محرَّ
 على الموم الخارجٌن عن طاعتً. -ٌا موسى-سنة، ٌتٌهون فً األرض حابرٌن، فبل تؤسؾ 

َمةٌ َعلٌَْ   ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة: لوله تعالى:}لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ [، أي:" ِٕٙهْم أَْربَِعٌَن َسنَةً 
م على هإالء الٌهود دخولها أربعٌن  لال هللا لنبٌه موسى علٌه السبلم: إن األرض الممدَّسة محرَّ

 .(ٔ)سنة، ٌتٌهون فً األرض حابرٌن"
لٌهم: منعهم ، ومعنى تحرٌمها ع«األرض الممدسة»اإلشارة إلى: لال ابن الجوزي:" 
 .(ٕ)منها"
أما إذ سمٌتهم فاسمٌن فالحك  -علٌه السبلم -إلى موسى -عز وجل -فؤوحى هللا لال مماتل:" 

}لال فإنها محرمة علٌهم{، دخولها البتة أبدا.  -عز وجل -ألول ال ٌدخلونها أبدا، وذلن لوله

 .(ٖ)}أربعٌن سنة{، فٌها تمدٌم }ٌتٌهون فً األرض{، فً البرٌة"
لٌل: عذبهم هللا بؤن مكثوا فً التٌه أربعٌن سنة سٌارة ال ٌمرهم لرار إلى أن  الزجاج:"لال  

 مات البالؽون الذٌن عصوا هللا ونشؤ الصؽار وولد من لم ٌدخل فً جملتهم فً المعصٌة.
 ولٌل: إن موسى وهارون كانا معهم فً التٌه.

 واألنبٌاء ال ٌعذبون. لال بعضهم: لم ٌكن موسى وهارون فً التٌه ألن التٌه عذاب،
وجابز أن ٌكون كانا فً التٌه وأن هللا جل اسمه سهل علٌهما ذلن كما سهل على إبراهٌم 

 .(ٗ)الناررفجعلها علٌه بردا وسبلما وشؤنها اإلحراق"
لما دعا علٌهم موسى، علٌه السبلم، حٌن نَكلُوا عن الجهاد حكم هللا علٌهم  لال ابن كثٌر:"

مدة أربعٌن سنة، فولعوا فً التٌه ٌسٌرون دابًما ال ٌهتدون للخروج منه،  بتحرٌم دخولها لدًرا
وفٌه كانت أمور عجٌبة، وخوارق كثٌرة، من تظلٌلهم بالؽَمام وإنزال المن والسلوى علٌهم، ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه 

عشرة عٌنا تجري لكل شعب عٌن، وؼٌر ذلن من المعجزات التً انفجرت من ذلن الحجر اثنتا 
أٌد هللا بها موسى بن عمران. وهنان أنزلت التوراة، وشرعت لهم األحكام، وعملت لبة العهد، 

 .(٘)وٌمال لها: لبة الزمان"
 وفً مسافة أرض التٌه لوالن: 

فً تسع فراسخ عرض وثبلثٌن . لال مماتل: " فتاه الموم (ٙ)أحدهما: تسعة فراسخ، لاله ابن عباس
 .(ٔ)وثبلثٌن فرسخا طول"

                                                             
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .25/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖ٘٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٙ)
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 .(ٕ)والثانً: ستة فراسخ فً طول اثنً عشر فرسخا، حكاه مماتل أٌضا
لال المرطبً:"وٌمال: كٌؾ ٌجوز على جماعة كثٌرة  من العمبلء أن ٌسٌروا فً فراسخ  

 ٌسٌرة فبل ٌهتدوا للخروج منها؟ 
هللا األرض التً هم علٌها إذا ناموا لال أبو علً: لد ٌكون ذلن بؤن ٌحول  -فالجواب

فٌردهم إلى المكان الذي ابتدءوا منه. ولد ٌكون بؽٌر ذلن من االشتباه واألسباب المانعة من 
 .(ٖ)الخروج عنها على طرٌك المعجزة الخارجة عن العادة"

لال أبو عبٌدة، وأبوبكر السجستانً:" }ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض{، أي: ٌحورن وٌحارون  
 .(ٗ)ٌضلون"و

معنى:}ٌتٌهون فً األرض{، ٌحارون فٌها وٌضلُّون ومن ذلن لٌل للرجل  لال الطبري:" 
ٌن  الضال عن سبٌل الحك: تابه  . وكان تٌههم ذلن: أنهم كانوا ٌصبحون أربعٌن سنة كل ٌوم جاّدِ

 .(٘)فً لدر ستة فراسخ للخروج منه، فٌمسون فً الموضع الذي ابتدأوا السٌر منه"
تاهت بنو إسرابٌل أربعٌن سنة، ٌصبحون حٌث أمسوا، وٌمسون حٌث  جاهد:"لال م 

 .(ٙ)أصبحوا فً تٌههم"
فً « التٌه»استجاب هللا دعاءه وعالبهم فً التٌه أربعٌن سنة. وأصل  لال المرطبً:" 

كثر. اللؽة: الحٌرة، ٌمال منه: تاه ٌتٌه تٌها وتوها إذا تحٌر. وتٌهته وتوهته بالٌاء والواو، والٌاء أ
 :(2)واألرض التٌهاء التً ال ٌهتدى فٌها، وأرض تٌه وتٌهاء ومنها لال

 تٌٍه أتاوٌهَ على السُّّماطِ 
 :(1)ولال آخر

ًَّ كؤَنّها           لََطا الَحْزِن لد كانت ِفَراًخا بٌُُوُضها   بتٌهاَء لَْفٍر والَمِط
ولٌلتهم فٌصبحون  ٌومهم -لٌل: فً لدر ستة فراسخ -فكانوا ٌسٌرون فً فراسخ للٌلة

 .(5)حٌث أمسوا وٌمسون حٌث أصبحوا، فكانوا سٌارة ال لرار لهم"
 :(ٓٔ)واختلؾ هل كان معهم موسى وهرون فً التٌه؟ وفٌه لوالن

، ألن التٌه عموبة. ولد لال:}فافرق بٌننا -علٌهما السبلم-أحدهما: لم ٌكن معهم موسى وهارون
 وبٌن الموم الفاسمٌن{. 

 انا معهم لكن سهل هللا األمر علٌهما كما جعل النار بردا وسبلما على إبراهٌم.والثانً: ولٌل: ك
ٌِْهْم{]المابدة:  َمةٌ َعلَ [، على ٕٙواختلؾ فً نوع التحرٌم فً لوله تعالى:} فَإِنََّها ُمَحرَّ
 :(ٔٔ)لولٌن

                                                                                                                                                                               
 .2ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٓٔ-5ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .5ٗٔ، وؼرٌب المرآن ألبً بكر السجستانً:ٓٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .55ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٓ-55ٔ/ٓٔ(:ص2ٓٔٔٔأخرده الطبري) (ٙ)
بها، وأتاوٌه أفاعٌل من تٌه. . ٌصؾ أرضا مجهولة لٌس بها عبلمات ٌهتدي 2ٕٗالشعر للعجاج فً دٌوانه (2)

 والسماط كل من سمط علٌه، وهم الذٌن ال ٌصبرون وال ٌجدون الواحد سالط: وصدر البٌت:
 وبسطه بسعة البساط

 
 والبساط المكان الواسع من األرض. ولٌل هذا البٌت:

 .وبلدة بعٌدة النٌاط ... مجهولة تؽتال خطو الخاطً
، 15ٔ/ ٗ، و"شرح الكافٌة" للرضً ٖٙٗ/ ٕ، "الحجة" 5ٔٔ"دٌوانه" صالبٌت لعمرو بن أحمر الباهلً فً (1)

 .،مادة: "كون"5ٖٙٔ/ 2)مادة: عرض(،  152ٕ/ ٘و"لسان العرب" 
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
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ر، أحدهما:أنه تحرٌم منع، أي أنهم ممنوعون من دخولها، كما ٌمال: حرم هللا وجهن على النا
 . (ٔ)وحرمت علٌن دخول الدار. وهذا المول حكاه الجصاص والمرطبً عن اكثر المفسرٌن

 :(ٕ)ومنه لول امرئ المٌس
 جالت لتصرعنً فملت لها الصري        إنً امرإ صرعً علٌن حرام

 .(ٖ)ٌخاطب فرسه: أي: أنا فارس فبل ٌمكنن صرعً
التعبد علٌه ألن هللا تعالى لد منعه لال الجصاص:" فهذا هو أصل التحرٌم ثم أجرى تحرٌم  

بذلن حكما وصار المحرم بمنزلة الممنوع إذ كان من حكم هللا فٌه أن ال ٌمع كما ال ٌمع الممنوع 
ُم{ ]المابدة:  تَةُ َوالدَّ ٌْ ٌْكُُم اْلَم َمْت َعلَ [، ونحوهما تحرٌم حكم وتعبد ال ٖمنه ولوله تعالى: }ُحّرِ

اجتماع تحرٌم المنع وتحرٌم التعبد فً شًء واحد، ألن  تحرٌم منع فً الحمٌمة، وٌستحٌل
الممنوع ال ٌجوز حظره وال إباحته إذ هو ؼٌر ممدور علٌه، والحظر واإلباحة ٌتعلك بؤفعالنا وال 

 .(ٗ)ٌكون فعل لنا إال ولد كان لبل ولوعه منا ممدورا لنا"
التحرٌم أصله المنع لال هللا  ، ألن(٘)والثانً: أنه ٌجوز أن ٌكون تحرٌم التعبد، أجازه أبو علً

ٌِْه اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل{ ]المصص:  تعالى: ْمنَا َعلَ  .(ٙ)[، لال الجصاص:"ٌعنً: به المنع"ٕٔ}َوَحرَّ
ومن إطبلق التحرٌم بمعناه اللؽوي فً المرآن: لوله فً بنً إسرابٌل وهم  لال الشنمٌطً:" 

[، فإنه تحرٌم كونً لدري؛ ٕٙة{ ]المابدة: آٌة فً التٌه، لال: }فإنها محرمة علٌهم أربعٌن سن
 .(2)ألن هللا منعهم إٌاه، ال تحرٌم شرعً على التحمٌك"

ٌِْهْم أَْربَِعٌَن َسنَةً ٌَتٌُِهوَن فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة: واختلؾ فً   َمةٌ َعلَ لوله تعالى:}لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ
 [، على لولٌن:ٕٙ

بدا، وأن لوله:} أَْربَِعٌَن َسَنةً{ منصوب بموله} ٌَتٌُِهوَن{. وهذا لول أحدهما: أنها محرمة علٌهم أ
 .(ٔٔ)، واختٌار الزجاج(ٓٔ)،والسدي(5)، ولتادة(1)عكرمة

 .(ٕٔ)لال الزجاج:" أما نصبه بـ}محرمة{ فخطؤ، ألن التفسٌر جاء بؤنها محرمة علٌهم أبدا" 
إلٌها، وعلٌه فإن لوله:} أَْربَِعٌَن َسنًَة{  والثانً: أنها حرمت علٌهم أربعٌن سنة، ثم أمروا بالسٌر

َمةٌ{. وهذا لول الربٌع  .(ٗٔ)،واختٌار ابن جرٌر الطبري(ٖٔ)منصوب بموله} ُمَحرَّ
«  األربعٌن»وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب، لوُل من لال: إن لال الطبري:" 

ًٌّ به جمٌع لوم موسى، ال ،  وإّن لوله: }محرمة علٌهم أربعٌن سنة{، مع«التحرٌم»منصوبة بـ  ن
بعض دون بعض منهم. ألن هللا عز ذكره عمَّ بذلن الموم، ولم ٌخصص منهم بعًضا دون بعض. 
م على جمٌعهم، فً  ولد وفَى هللا جل ثناإه بما وعدهم به من العموبة، فتٌَّههم أربعٌن سنة، وحرَّ

، فلم ٌدخلها منهم أحد، ال صؽٌر األربعٌن سنة التً مكثوا فٌها تابهٌن، دخوَل األرض الممدَّسة
م هللا عز وَجل علٌهم فٌها دخولها.  وال كبٌر، وال صالح وال طالح، حتى انمضت السنون التً حرَّ

                                                             
 .5ٕٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٗٗ/ٗانظر: أحكام المرآن للجصاص:  (ٔ)
 .2٘ٔدٌوانه:(ٕ)
، وتفسٌر ٕٓٓ، والوجوه والنظابر، ألبً هبلل العسكري:ٗٗ/ٗانظر: أحكام المرآن للجصاص:  (ٖ)

 .5ٕٔ/ٙالمرطبً:
 .ٗٗ/ٗأحكام المرآن: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٗٗ/ٗأحكام المرآن: (ٙ)
 .5ٗٗ/ٕالعذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر: (2)
 .5ٕٔ-5ٔٔ/ٓٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٔٔ/ٓٔ(:ض5ٕٙٔٔ(، و)5ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٔ-5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .٘ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٓٔ(:ض5ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .52ٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ثم أذن لمن بمً منهم وذرارٌهم بدُخولها مع نبً هللا موسى والرجلٌن اللذٌن أنعَم هللا علٌهما، 
ًُّ هللا  موسى ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى ممّدمته ٌوشع، وذلن إلجماع أهل وافتتح لرٌة الجبارٌن، إن شاء هللا، نب

لٌن أن عوج بن عناق لتلَه موسى ملسو هيلع هللا ىلص. فلو كان لتلُه إٌاه لبل مصٌره فً التٌه،  العلم بؤخبار األوَّ
وهو من أعظم الجبارٌن خلمًا، لم تكن بنو إسرابٌل تجَزع من الجبارٌن الجزَع الذي ظهر منها. 

لكن ذلن كان، إن شاء هللا، بعد فناء األمة التً جزعت وعصت ربها، وأبت الدخول على و
 الجبارٌن مدٌَنتهم.

وبعُد: فإن أهل العلم بؤخبار األّولٌن مجمعون على أن بلعم بن باعور،  كان ممن أعان 
الجبارٌن بالدعاء على موسى. ومحاٌل أن ٌكون ذلن كان ولوم موسى ممتنعون من حربهم 

هادهم، ألن المعونة إنما ٌحتاج إلٌها من كان مطلوبًا، فؤما وال طالب، فبل وجه للحاجة وج
 .(ٔ)إلٌها"
 وفٌما ٌؤتً نسرد بعض االخبار التً وردت فً المولٌن: 
لما لال لهم الموم ما لالوا، ودعا موسى علٌهم، أوحى هللا إلى موسى: إنها  لال الربٌع:" 

ون فً األرض فبل تؤس على الموم الفاسمٌن ، وهم ٌومبذ، فٌما محرمة علٌهم أربعٌن سنًة ٌتٌه
ذكر، ستمابة ألؾ مماتل. فجعلهم  فاسمٌن  بما عصوا. فلبثوا أربعٌن سنة فً فراسخ ستّة، أو 
ٌن لكً ٌخرجوا منها، حتى سبموا ونزلوا، فإذا هم فً الدار التً  دون ذلن، ٌسٌرون كل ٌوم جاّدِ

إلى موسى ما فُِعل بهم، فؤنزل علٌهم المّن والسلوى، وأعطوا من منها ارتحلوا وإنهم اشتكوا 
الكسوة ما هً لابمة لهم، وٌنشؤ الناشا فتكون معه على هٌبته. وسؤل موسى ربه أن ٌسمٌهم، 
فؤتى بحجر الطور، وهو حجر أبٌض، إذا ما نزل الموم ضربه بعصاه، فٌخرج منه اثنتا عشرة 

ٌٌْن، لد ع لم كل أناس مشربهم. حتى إذا َخَلت أربعون سنة، وكانت عذاًبا عٌنًا، لكل سبط منهم َع
بما اعتدوا وعصوا، أوحى إلى موسى: أْن ُمْرهم أن ٌسٌروا إلى األرض الممدسة، فإن هللا لد 

هم، ولل لهم إذا أتوا المسجد: أن ٌؤتوا الباب، وٌسجدوا إذا دخلوا، وٌمولوا: حطة   كفاهم عدوَّ
هم، وإنما لولهم: حطة ، أن ٌح طَّ عنهم خطاٌاهم فؤبى عامة الموم وعصوا، وسجدوا على خّدِ

ٌَْر الَِّذي لٌَِل لَُهْم إَِلى بَِما َكانُوا  ولالوا: حنطة ، فمال هللا جل ثناإه: }فَبَدََّل الَِّذٌَن َظلَُموا لَْوال َؼ
 .(ٕ)["5ٌَْ٘فسُمُوَن{ ]سورة البمرة: 

لال هللا جل وعز: لما دعا موسى:}فإنها محّرمة علٌهم  وعن عكرمة عن ابن عباس:" 
أربعٌن سنة ٌتٌهون فً األرض{،  لال: فدخلوا التٌه، فكلُّ من دخل التٌه ممن جاوز العشرٌن 
سنًة مات فً التٌه، لال: فمات موسى فً التٌه، ومات هارون لبله. لال: فلبثوا فً تٌههم أربعٌن 

 .(ٖ)نةَ الجبارٌن، فافتتح ٌوشع المدٌنة"سنة، فناهض ٌوشع بمن بمً معه مدٌ
وعن لتادة، "لال هللا جل وعّز: }إنها محّرمة علٌهم أربعٌن سنة{، حرمت علٌهم المَُرى،  

فكانوا ال ٌهبطون لرٌة وال ٌمدرون على ذلن، إنما ٌتبعون األطواء أربعٌن سنة، وذكر لنا أن 
ه لم ٌدخل بٌت الممدس منهم إال أبناإهم والرجبلن اللذان موسى ملسو هيلع هللا ىلص مات فً األربعٌن سنة، وأن

 .(ٗ)لاال ما لاال"
: "حدثنً بعض أهل العلم بالكتاب األّول لال: لما وأخرج الطبري عن ابن إسحاق، لال 

فعلت بنو إسرابٌل ما فعلت من معصٌتهم نبٌّهم، وّهمهم بكالب وٌوشع، إْذ أمَراهم بدخول مدٌنة 
َمِر على كل بنً إسرابٌل، الجبارٌن، ولاال له م ما لاال ظهرت عظمة هللا بالؽمام على باب لُبّة الزُّ

فمال جل ثناإه لموسى: إلى متى ٌعصٌنً هذا الشعب ؟ وإلى متى ال ٌصّدلون باآلٌات كلِّها التً 
وَضعُت بٌنهم ؟ أضربهم بالموت فؤهلكهم، وأجعل لن شعبًا أشد وأكبر منهم. فمال موسى: ٌسمع 

لمصر الذٌن أخرجَت هذا الشعب بمّوتن من بٌنهم، وٌمول ساكن هذه الببلد الذٌن لد سمعوا أهُل ا
أنن أنت هللا فً هذا الشعب، فلو أنن لتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد، لمالت األمم الذٌن 
                                                             

 .52ٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٓٔ(:ص5ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5٘ٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
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سمعوا باسمن: إنما لتل هذا الشعب من أجل الذٌن ال ٌستطٌع أن ٌدخلهم األرض التً خلك لهم، 
م فً الّبرٌة ، ولكن لترتفع أٌادٌن وٌعظم جزاإن، ٌا َرّبِ، كما كنت تكلَّمت وللَت لهم، فإنه فمتله

طوٌٌل صبرن، كثٌرة نعمن، وأنت تؽفر الذنوب فبل توبك، وإنن تحفظ ذنب اآلباء على األبناء 
وكما وأبناء األبناء إلى ثبلثة أحماب وأربعة. فاؼفر، أْي رّبِ، آثام هذا الشعب بكثرة نعمن، 

ؼفرت لهم منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى اآلن. فمال هللا جل ثناإه لموسى صلى هللا علٌه: 
ًٌّ أنا، ولد مؤلت األرض دمحمتً كلها، ال ٌرى الموم الذٌن لد رأوا  لد ؼفرت لهم بَكلمتن، ولكن ح

ال  دمحمتً وآٌاتً التً فعلت فً أرض مصر وفً المفار،  وابتلونً عشر مرات ولم ٌطٌعونً،
ٌرون األرض التً حلفت آلبابهم، وال ٌراها من أؼضبنً، فؤما عبدي كالب الذي كان روحه 

 معً واتبع هواي، فإنً مدخله األرض التً دخلها، وٌراها َخلَفه.
وكان العمالٌك والكْنعانٌون جلوًسا فً الجبال، ثم ؼدوا فارتحلوا إلى المفار فً طرٌك 

ًّ هذه الجماعة بحر سوؾ، وكلم هللا عز وجل موسى  وهارون، ولال لهما: إلى متى توسوس عل
جماعة السوء ؟ لد سمعُت وسوسة بنً إسرابٌل. ولال، ألفعلن بكم كما للت لكم، ولتلمٌنَّ ِجٌَفكم 
، فبل  ًّ فً هذه المفار، وكحسابكم،  من بنً عشرٌن سنة فما فوق ذلن، من أجل أنكم وسوستم عل

ا، وال ٌنزل فٌها أحد منكم ؼٌر كالب بن ٌوفنا وٌوشع بن تدخلوا األرض التً رفعت ٌدي إلٌه
نون، وتكون أثمالكم كما كنتم الؽنٌمة، وأما بنُوكم الٌوم الذٌن لم ٌعلموا ما بٌن الخٌر والشر، 
فإنهم ٌدخلون األرض، وإنً بهم عارؾ، لهم األرض التً أردت لهم، وتسمط جٌفكم فً هذه 

حساب األٌَّام التً َحَسستم األرض أربعٌن ٌوًما، مكان كل  المفار، وتتٌهون فً هذه المفار على
ٌوم سنةً وتمتلون بخطاٌاكم أربعٌن سنة، وتعلمون أنكم وسوستم لُدَّامً. إنى أنا هللا فاعل بهذه 

 الجماعة جماعة بنً إسرابٌل الذٌن وعدوا لدامً بؤن ٌتٌهوا فً المفار، فٌها ٌموتون.
شوا الجماعة، فؤفشوا فٌهم فؤما الرهط الذٌن كان موسى بعثه م لٌتحسسوا األرض، ثم حرَّ

خبَر الشّر، فماتوا كلهم بؽتًة، وعاش ٌوشع وكالب بن ٌوفنا من الرهط الذٌن انطلموا ٌتحسسون 
 األرض.

فلما لال موسى علٌه السبلم هذا الكبلم كلَّه لبنً إسرابٌل، حزن الشعب حزًنا شدًٌدا، 
ولالوا: نرتمً األرض التً لال جل ثناإه، من أجل أنا لد وؼدوا فارتفعوا، إلى رأس الجبل، 

أخطؤنا. فمال لهم موسى: لم تعتدون فً كبلم هللا ؟ من أجل ذلن ال ٌصلح لكم عمل، وال تصعدوا 
من أجل أنَّ هللا لٌس معكم، فاآلن تنكسرون من لّدام أعدابكم، من أجل العمالمة والكنعانٌٌن 

ٌَْرلَْوَن  أمامكم، فبل تمعوا فً الحرب من أجل أنكم انملبتم على هللا، فلم ٌكن هللا معكم  . فؤخذوا 
فً الجبل، ولم ٌبرح التابوت الذي فٌه مواثٌك هللا جل ذكره وموسى من المحلة ٌعنً من الخٌمة  
حتى هبط العمالٌك والكنعانٌون فً ذلن الحابط، فحرلوهم وطردوهم ولتلوهم. فتٌّهم هللا عز 

عٌن سنًة بالمعصٌة، حتى هلن من كان استوجب المعصٌة من هللا فً ذلن. ذكره فً التٌه أرب
لال: فلما َشّب النواشا من ذرارٌهم وهلن آباإهم، وانمضت األربعون سنة التً تٌُِّهوا فٌها، 

على مرٌم ابنة  -فٌما ٌزعمون  -وسار بهم موسى ومعه ٌوشع بن نون وكالب بن ٌوفنا، وكان 
وكان لهما صهًرا،  لدَّم ٌوشع بن نون إلى أرٌحا، فً بنً  عمران أخت موسى وهارون،

إسرابٌل، فدخلها بهم، ولتل بها الجبابرة الذٌن كانوا فٌها، ثم دخلها موسى ببنً إسرابٌل، فؤلام 
 .(ٔ)فٌها ما شاء هللا أن ٌُمٌم، ثم لبضه هللا إلٌه، ال ٌعلم لبره أحد من الخبلبك"

 -ٌا موسى-[، أي:" فبل تؤسؾ ٕٙاْلَمْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:}فَبَل تَؤَْس َعلَى 
 .(ٕ)على الموم الخارجٌن عن طاعتً"

 .(ٖ)ٌمول: فبل تحزن" لال ابن عباس:"
 .(ٗ)ٌعنً: ال تحزن على لوم أنت سمٌتهم فاسمٌن أن تاهوا" لال مماتل:"

                                                             
 .52ٔ-5ٖٔ/ٓٔ(:ص52ٙٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٓٔ(:ص2ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌما: (ٗ)
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، فلما نَِدم أوحى هللا إلٌه: }فبل تؤس : لما ُضرب علٌهم التٌّه، ندم موسى ملسو هيلع هللا ىلصلال السدي:"
ٌتهم  فاسمٌن ، فلم ٌحزن"  .(ٔ)على الموم الفاسمٌن{، ال تحزن على الموم الذٌن سمَّ

صلى هللا  -جابز أن ٌكون هذا خطابا لموسى، وجابز أن ٌكون خطابا لدمحم  لال الزجاج:"
 .(ٕ)الفة الرسل"أي ال تحزن على لوم لم ٌزل شؤنهم المعاصً ومخ -علٌه وسلم 

}فَبل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلفاِسِمٌَن{، ال تحزن، ٌمال: أسٌت علٌه،  لال لال ابو عبٌدة:"
 :(ٖ)العّجاج

ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى "  (ٗ)َواْنَحلَبَْت َع
ٌه ولوله تعالى:} فَبل تَؤَْس َعلَى اْلمَْوِم اْلَفاِسِمٌَن {، تسلٌة لموسى، عل لال ابن كثٌر:"

 .(٘)السبلم، عنهم، أي: ال تتؤسؾ وال تحزن علٌهم فمهما حكمت علٌهم، به فإنهم ٌستحمون ذلن"
 الفوائد:

ٌلٌك بمسلم أن ٌشن فً األخبار الصحٌحة، أو ٌتولؾ فٌها، أو ٌظن فٌها لدرة هللا تعالى -ٔ
فإنَّ هللا لادر الظنون بناء على ألاوٌل لوم كفار، أو بناء على النظرٌات والمكتشفات الحدٌثة؛ 

على كل شًء، وهو لادر سبحانه على أن ٌُعجز الناس عن الولوؾ على مكانهم، كما لال 
ٍء فًِ السََّماَواِت َوال فًِ األَْرِض{]فاطر: ًْ ُ ِلٌُْعِجَزهُ ِمْن َش  [.ٗٗسبحانه: }َوَما َكاَن َّللاَّ
ا لضى هللا عز وجل وإذا أراد المسلم عبرة فً هذا الباب فلٌمرأ لصة بنً إسرابٌل عندم

َمةٌ  علٌهم أن ٌتٌهوا فً األرض، فتاهوا فً أرض سٌناء أربعٌن سنة. لال تعالى: }لَاَل فَإِنََّها ُمَحرَّ
ٌِْهْم أَْربَِعٌَن َسنَةً ٌَتٌُِهوَن فًِ األَْرِض فَبل تَؤَْس َعلَى الْمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]المابدة: [، وإذا نظرت َٕٙعلَ

منطمة صؽٌرة، فهً الزاوٌة التً فً رأس البحر األحمر، فلوال أنَّ هللا عز إلى الخرٌطة تجدها 
وصرفهم عن االهتداء لما ضاعوا فً مثل هذا المكان الصؽٌر هذه المدة  وجل أعمى للوبهم

 الطوٌلة. هللف األمر من لبل ومن بعد، وهو على كّلِ شًء لدٌر.

 :(ٙ)أن التحرٌم نوعان -ٕ
، (2)فمد حرمته : وٌطلك على منع الشًء، فكل شًء منعته بالموةالتحرٌم الكونً -أحدهما:

ٌِْه اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل{ ]المصص: ْمنَا َعلَ [، ٌعنً: حرم هللا على ٕٔومن ذلن لوله تعالى: }َوَحرَّ
 سٌدنا موسى، اإلرضاع من ؼٌر أمه، وهذا تحرٌم كونً.

رمه هللا؛ أي: منعه على لسان نبٌه، والتحرٌم الدٌنً: ٌطلك فً الشرع على ما ح -والثانً:
اتُُكْم  َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ ٌْكُْم أُمَّ َمْت َعلَ وتوعد مرتكبه بالعماب، ومن ذلن لوله تعالى: }ُحّرِ

 [.َٖٕوَخاالتُكُْم َوبَنَاُت األَخِ َوبَنَاُت األُْخِت{ ]النساء:
 بشًء من التفصٌل.ولد تناولناهما فً تفسٌر اآلٌة  

هذه المصة تضمنت تمرٌع الٌهود وبٌان فضابحهم، ومخالفتهم هلل ولرسوله  لال ابن كثٌر:"-ٖ
ونكولهم عن طاعتهما، فٌما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة األعداء 

من خلمه فً ذلن  ومجالدتهم، ومماتلتهم، مع أن بٌن أظهرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكلٌمه وصفٌه
الزمان، وهو ٌعدهم بالنصر والظفر بؤعدابهم، هذا ولد شاهدوا ما أحل هللا بعدوهم فرعون من 
العذاب والنكال والؽرق له ولجنوده فً الٌم، وهم ٌنظرون لتَمَرَّ به أعٌنهم وما بالعهد من لدم، ثم 
                                                             

 .ٕٓٓ/ٓٔ(:ص2ٖٓٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
، واللسان )حلب( )كرس( ، وهو من رجزه المشهور، مضى أوله فً هذا ٕٖ٘: ٔوالكامل ، ٕٓدٌوانه (ٖ)

 ، ٌمول: 5ٓ٘: ٔالتفسٌر 
 نَعَْم! أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََساٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟ ... لَاَل: 

َناهُ ِمْن َفْرِط األََسى. ٌْ  َواْنَحلَبَْت َع
 .ٔٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٕ، والعذب المنٌر من مجالس الشنمٌطً فً التفسٌر:ٓٓٗانظرن الكلٌات: (ٙ)
(، المصباح المنٌر )مادة: ٕٙ٘اء وما ٌثلثهما( ص )انظر: المماٌٌس فً اللؽة )كتاب الحاء، باب الحاء والر(2)

 .ٔ٘حرم( 
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ر المعشار فً عّدة أهلها ٌنكلون عن مماتلة  أهل بلد هً بالنسبة إلى دٌار مصر ال توازي عش
وعَُددهم، فظهرت  لبابح صنٌعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضٌحة ال ٌؽطٌها اللٌل، وال 
ٌسترها الذٌل، هذا وهم فً جهلهم ٌعمهون، وفً َؼٌِّهم ٌترددون، وهم البُؽََضاء إلى هللا وأعداإه، 

ِ َوأَِحبَّاُإهُ { [ فمبح هللا وجوههم التً مسخ منها  1ٔ] المابدة:  وٌمولون مع ذلن: } نَْحُن أَْبَناُء َّللاَّ
الخنازٌر والمرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الولود، وٌمضً لهم فٌها بتؤبٌد الخلود، 

 .(ٔ)ولد فعل وله الحمد من جمٌع الوجود"
 

 المرآن
بَا لُْربَ  ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَر  َ اْبنَ ٌِْهْم نَبَؤ اناا فَتُمُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ٌُتَمَب ْل ِمَن اآْلَخِر لَاَل }َواتُْل َعلَ

ُ ِمَن اْلُمت ِمٌَن )  [1ٕ({ ]المائدة: 1َْٕلَْلتُلَن َن لَاَل إِن َما ٌَتَمَب ُل ّللا 
 التفسٌر:

ًْ آدم لابٌل وهابٌل، وهو خبٌر حٌك: حٌن -أٌها الرسول-والصص  لَدَّم  على بنً إسرابٌل َخَبر ابنَ
ب به إلى هللا تعالى-كلٌّ منهما لرباًنا  ًٌّا، ولم  -وهو ما ٌُتَمرَّ فتمبَّل هللا لُربان هابٌل؛ ألنه كان تم

ٌتمبَّل لُربان لابٌل؛ ألنه لم ٌكن تمًٌّا، فحسد لابٌُل أخاه، ولال: أللتلنَّن، فَردَّ هابٌل: إنما ٌتمبل هللا 
 ممن ٌخشونه.

َبا لُْرَبانًا{ ]المابدة: لوله تعالى:}َواتُْل   ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَرَّ ٌِْهْم نَبَؤَ اْبنَ -[، أي:" والصص 2َٕعلَ
ًْ آدم لابٌل وهابٌل، وهو خبٌر حٌك: حٌن لَدَّم كلٌّ منهما  -أٌها الرسول على بنً إسرابٌل َخبَر ابنَ

 .(ٕ)لربانًا"
ن ٌبسطُوا أٌدٌهم إلٌكم، وعلى واتُل على هإالء الٌهود الذٌن هموا ألال الطبري:أي:" 

فهم مكروهَ عالبة الظلم والمكر، وسوء مؽبَّة الَختْر ونمض العهد، وما جزاء  أصحابن معن وعّرِ

الناكِث وثواُب الوافً خبَر ابنً آدم، هابٌل ولابٌل، وما آل إلٌه أمر المطٌع منهما ربَّه الوافً 
اِتر النالِض عهده، فلتعرؾ بذلن الٌهود وَخاِمة بعهده، وما إلٌه صار أمر العاصً منهما ربَّه الخ

وا به من بسط أٌدٌهم إلٌن وإلى  هم بما همُّ ِؼّب َؼْدرهم ونمضهم مٌثالَهم بٌنن وبٌنهم، وهمَّ
أصحابن، فإن لن ولهم فً حسن ثوابً وِعَظم جزابً على الوفاء بالعهد الذي جازٌت الممتوَل 

ًَ بعهده من ابنً آدم، وعالبُت به  .(ٖ)الماتل الناكَث عهده عزاًء جمٌبل" الوافِ
أي: لص على الناس وأخبرهم بالمضٌة التً جرت على ابنً آدم بالحك،  لال السعدي:" 

تبلوة ٌعتبر بها المعتبرون، صدلا ال كذبا، وجدا ال لعبا، أي: اتل علٌهم نبؤهما فً حال تمرٌبهما 
للمربان، الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ أخرج كل منهما شٌبا من ماله لمصد التمرب إلى 

 .(ٗ)هللا"
}اتل{، معناه: اسرد وأسمعهم إٌاه، وهذه من علوم الكتب األول التً ال  ابن عطٌة:" لال 

 .(٘)تعلك لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص بها إال من طرٌك الوحً، فهو من دالبل نبوته"
ٌِْهْم{ ]المابدة:   [، ظاهر أمره أنه ٌراد به بنو إسرابٌل 2ٕوالضمٌر فً لوله تعالى:}َواتُْل َعلَ

 :(ٙ)لوجهٌن
أحدهما أن المحاورة فٌما تمدم إنما هً فً شؤنهم وإلامة الحجج علٌهم بسبب همهم ببسط الٌد إلى 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم 
والثانً: أن علم نبؤ ابنً آدم إنما هو عندهم وفً ؼامض كتبهم، وعلٌهم تموم الحجة فً إٌراده  

 والنبؤ الخبر.

                                                             
 .1ٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(ٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .21ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)



ٕٗٓ 
 

ل: "أن آدم أمر ابنه عن ابن إسحاق، عن بعض أأخرج الطبري   هل العلم بالكتاب األوَّ
لابٌل أن ٌُنِكح أختَه تُْإَمهُ هابٌل، وأمر هابٌل أن ٌنكح أخته تُْإَمه لابٌل، فسلم لذلن هابٌل 
ورضً، وأبى لابٌل ذلن وكره، تكرًما عن أخت هابٌل، ورؼب بؤخته عن هابٌل، ولال: نحَن 

أحك بؤختً! وٌمول بعض أهل العلم بالكتاب األول: ِوالدة الجنة، وهما من والدة األرض، وأنا 
كانت أخت لابٌل من أحسن الناس، فضن بها عن أخٌه وأرادها لنفسه. فاهلل أعلم أّي ذلن كان 
فمال له أبوه: ٌا بنً إنها ال تحلُّ لن! فؤبى لابٌل أن ٌمبل ذلن من لول أبٌه، فمال له أبوه: ٌا بنً 

ٌل لربانًا، فؤٌُّكما لَبِل هللا لربَانه فهو أحك بها. وكان لابٌل على فمّرب لرباًنا، وٌمّرب أخون هاب
بَْذر األرض، وكان هابٌل على ِرعاٌة الماشٌة، فمرب لابٌل لمًحا ولّرب هابٌل أْبكاًرا من أبكار 
ؼنمه وبعضهم ٌمول: لرب بمرة فؤرسل هللا جل وعز ناًرا بٌضاء فؤكلت لربان هابٌل، وتركت 

 .(ٔ)ذلن كان ٌُْمبَل المُربان إذا لبله"لربان لابٌل، وب
على أهل مكة نبؤ ابنً آدم بالحك لٌعرفوا نبوتن، ٌمول: اتل  -ٌا دمحم-ٌمول: اتل  لال مماتل:" 

علٌهم حدٌث ابنً آدم هابٌل ولابٌل، وذلن أن حواء ولدت فً بطن واحد ؼبلما وجارٌة لابٌل 
وإللٌما، ثم ولدت فً البطن اآلخر ؼبلما وجارٌة، هابٌل ولٌوذا، وكانت أخت لابٌل أحسن من 

لٌتزوج كل واحد منهما أخت اآلخر لال لابٌل لكن  -علٌه السبلم -لما أدركا لال آدمأخت هابٌل، ف
: لربا لربانا فؤٌما تمبل -علٌه السبلم -ٌتزوج كل واحد منهما أخته التً ولدت معه، لال آدم

إلى مكة فعمد لابٌل وكان صاحب زرع  -علٌه السبلم -لربانه كان أحك بهذه الجارٌة وخرج آدم
زرعه البر المؤكول فٌه الزوان، وكان هابٌل صاحب ماشٌة فعمد فمرب خٌر ؼنمه  فمرب أخبث

فنزلت نار من السماء  -عز وجل -مع زبد ولبن ثم وضعا المربان على الجبل ولاما ٌدعوان هللا
فؤكلت لربان هابٌل وتركت لربان لابٌل، فحسده لابٌل، فمال لهابٌل: أللتلنن. لال هابٌل: ٌا أخً 

دن بدم بريء فترتكب أمرا عظٌما، إنما طلبت رضا والدي ورضان فبل تفعل فإنن إن ال تلطخ ٌ

فعلت أخزان هللا بمتلن إٌاي بؽٌر ذنب وال جرم فتعٌش فً الدنٌا أٌام حٌاتن فً شموة ومخافة فً 
األرض حتى تكون من الخوؾ والحزن أدق من شعر رأسن وٌجعلن إلهً ملعونا. فلم ٌزل 

لنهار، وكان فً آخر ممالة هابٌل لمابٌل: إن أنت لتلتنً كنت أول من كتب ٌحاوره حتى انتصؾ ا
علٌه الشماء، وأول من ٌساق إلى النار من ذرٌة والدي، وكنت أنا أول شهٌد ٌدخل الجنة، 
فؽضب لابٌل فمال: ال عشت فً الدنٌا. وٌمال لد تمبل لربانه ولم ٌتمبل لربانً، فمال له هابٌل: 

 -ؽضب عند ذلن لابٌل فمتله بحجر دق رأسه وذلن بؤرض الهند عشٌة وآدمفتشمى آخر األبد، ف
 .(ٕ)" بمكة -علٌه السبلم

بَا لُْربَانًا{ ]المابدة: واختلؾ فً  ًْ آَدَم بِاْلَحّكِ إِْذ لَرَّ َ اْبَن ٌِْهْم نَبَؤ [، على 2ٕلوله تعالى:}َواتُْل َعلَ
 لولٌن:

 .(ٖ)نأحدهما: أنهما من بنً إسرابٌل، وهذا لول الحس
، (٘)، وابن عمر(ٗ)والثانً: أنهما ابنا آدم لصلبه، وهما هابٌل ولابٌل، وهو لول ابن عباس

، وهو (ٔٔ)، وابن عطٌة(ٓٔ)، والزمخشري(5)، واختٌار الطبري(1)، وعطٌة(2)، ولتادة(ٙ)ومجاهد
 . (ٔ)وهو لول الجمهور

                                                             
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٔٗٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٓٗ-1ٙٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٕ/ٕ، و النكت والعٌون:1ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ5ٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٓٔ(:ص2ٔٓٔٔ)-(2ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ2ٔٔ(، و)2ٔٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .21ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)



ٕٗٔ 
 

 والمول الثانً هو الصحٌح، وذلن لوجهٌن:
ٌَْؾ ٌَُواِري َسْوَءةَ  أحدهما: لموله تعالى: ٌَْبَحُث فًِ اأْلَْرِض ِلٌُِرٌَهُ َك ُ ؼَُراًبا  }فَبَعََث َّللاَّ

 ولو كان من بنً إسرابٌل، لكان لد عرؾ الدفن.[، إذ ٖٔأَِخٌِه{ ]المابدة: 
 .(ٕ)«إنه أول من سن المتل»والثانً: وألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال عنه: 

{ هما فً لول جمهور المفسرٌن لصلبه. وهما لابٌل وهابٌل، و}ابنا آدم لال ابن عطٌة:" 
لٌسا لصلبه ولم تكن المرابٌن إال فً بنً « ابنا آدم»ولال الحسن بن أبً الحسن البصري: 

 إسرابٌل.
لال ابن عطٌة: وهذا وهم، وكٌؾ ٌجهل صورة الدفن أحد من بنً إسرابٌل حتى ٌمتدي 

 .(ٖ)بالؽراب، والصحٌح لول الجمهور"
والظاهر أن ابنً آدم هما ابناه لصلبه، كما ٌدل علٌه ظاهر اآلٌة والسٌاق، ل السعدي:"لا 

 .(ٗ)وهو لول جمهور المفسرٌن"
وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب، أن اللذٌن لّربا المربان كانا ابنً  لال الطبري:"

عن أن ٌخاطب عباَده  آدم لصلبه، ال من ذّرٌته من بنً إسرابٌل. وذلن أن هللا عز وجل ٌتعالى
بما ال ٌفٌدهم به فابدة، والمخاطبون بهذه اآلٌة كانوا عالمٌن أن تمرٌَب المربان هلل لم ٌكن إال فً 
ولد آدم، دون المبلبكة والشٌاطٌن وسابِر الخلك ؼٌرهم. فإْذ كان معلوًما ذلن عندهم، فمعمول أنه 

فً كتابه، ابناهُ لصلبه، لم ٌفْدهم بذكره هلالج لج إٌاهما  لو لم ٌكن معنًٌّا ِب  ابنً آدم  اللذٌن ذكرهما هللا
فابدة لم تكن عندهم. وإْذ كان ؼٌَر جابز أن ٌخاطبهم خطابًا ال ٌفٌدهم به معنًى، فمعلوم أنه َعنى 
بـ }ابنً آدم{، ابنً آدم لصلبه، ال بَِنً بنٌه الذٌن بَعُد منه نسبهم، مع إجماع أهل األخبار والسٌر 

 .(٘)تؤوٌل، على أنهما كانا ابنً آدم لصلبه، وفً عهد آدم وزمانه، وكفى بذلن شاهدا"والعلم بال
{ ]المابدة:  و   :(ٙ)ٌحتمل وجوها [، 2ٕلوله تعالى:}ِباْلَحّكِ

 تبلوة ملتبسة بالحك والصحة. أحدها: 
 والثانً: اتله نبؤ ملتبسا بالصدق موافما لما فً كتب األولٌن.

وهو تمبٌح الحسد، ألن المشركٌن وأهل الكتاب كلهم كانوا ٌحسدون والثالث: بالؽرض الصحٌح 
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وٌبؽون علٌه.

 والرابع: اتل علٌهم وأنت محك صادق.
 .(2)اسم لما ٌتمرب به إلى هللا تعالى، وكثر استعماله فً النسٌكة"«:المربان»لال الراؼب:" 

ٌتمرب به إلى هللا من نسٌكة أو صدلة، كما أن : اسم ما «المربان»و لال الزمخشري:"
الحلوان اسم ما ٌحلى أى ٌعطى، ٌمال: لرب صدلة وتمرب بها، ألن تمرب مطاوع لرب: لال 

 .(5)فٌعدى بالباء حتى ٌكون بمعنى لرب" (1)األصمعى: تمربوا لرؾ الممع
[، أي:" فتمبَّل هللا لُربان 2َٕخِر{ ]المابدة: لوله تعالى:}فَتُمُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ٌُتََمبَّْل ِمَن اآْل 

 .(ٓٔ)هابٌل؛ ألنه كان تمًٌّا، ولم ٌتمبَّل لُربان لابٌل؛ ألنه لم ٌكن تمًٌّا"

                                                                                                                                                                               
 .21ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)
، ومسلم فً ٘ٔباب  ، واالعتصامٕ، والدٌات باب ٖٖحدٌث صحٌح، أخرجه البخاري فً الجنابز باب (ٕ)

، ٔ، وابن ماجة فً الدٌات باب ٔ، والنسابً فً التحرٌم باب ٗٔ، والترمذي فً العلم باب 2ٕالمسامة حدٌث 
: "ولد أخرجه الجماعة سوى أبً ٖٓٔ/ ٖ، ولال ابن كثٌر فً تفسٌره ٖٖٗ، ٖٓٗ، 1ٖٖ/ ٔوأحمد فً المسند 

 .2ٕ/ٔ، وتارٌخه 1ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٖ1ٌٔٔره)داود، من طرق عن األعمش، به". وأخرجه الطري فً تفس
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٔٓٔ/ٖتفسٌر الراؼب األصفهانً:(2)
 .العٌن فً الصحاح: المرؾ المشر. والممعة رأس السنام، والجمع لمع. والممع أٌضا: بثرة تخرج فً شفر(1)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)



ٕٕٗ 
 

بؤن علم ذلن بخبر من السماء، أو بالعادة السابمة فً األمم، أن عبلمة تمبل  لال السعدي:" 
 .(ٔ)هللا لمربان، أن تنزل نار من السماء فتحرله"

هما هابٌل ولابٌل، كان أحدهما صاحب زرع، واآلخر صاحب ماشٌة، فجاء  لتادة:" لال
أحدهما بخٌِر ماله، وجاء اآلخر بشر ماله. فجاءت النار فؤكلت لربان أحدهما، وهو هابٌل، 

 .(ٕ)وتركت لربان اآلخر..."
العَناق"لال مجاهد:" لّرب هذا زرًعا، وذَا عنالًا، فتركت الناُر الزرَع وأكلِت 

(ٖ). 
 اختلؾ فى السبب الذي لربا ألجله لرباناً على لولٌن:

 .(ٗ)أحدهما: أنهما فعبله لؽٌر سبب
 .(٘)وروي أن تمرٌبهما للمربان إنما كان تحنثا وتطوعا" لال ابن عطٌة:" 

وهو أن حواء كانت تضع فً كل عام ؼبلماً  -وهو أشهر المولٌن -والثانً: أن ذلن لسبب،
الؽبلم ٌتزوج من أحد البطنٌن بالجارٌة من البطن اآلخر، وكان لكل واحد من وجارٌة، فكان 

ابنً آدم هابٌل ولابٌل توأمة، فؤراد هابٌل أن ٌتزوج بتوأمة لابٌل فمنعه، ولال أنا أحك بها منن. 
 .(ٙ)وهذا لول ابن مسعود

 :(2)واختلؾ فى سبب منعه على لولٌن 
بتوأمتً منن، ألننا من والدة الجنة وأنت من والدة أحدهما: أن لابٌل لال لهابٌل: أنا أحك 

 .(1)األرض. ذكره ابن إسحاق
ً وكان لابٌل  الثانً: أنه منعه منها ألن توأمته كانت أحسن من هابٌل ومن توأمته، فمربا لربانا
حراثاً، وهابٌل راعٌاً، فمرب هابٌل سخلة سمٌنة من خٌار ماله، ولرب لابٌل حزمة سنبل من 

فنزلت نار بٌضاء فرفعت لربان هابٌل وتركت لربان لابٌل، وكان ذلن عبلمة المبول شر ماله، 
ولم ٌكن فٌهم مسكٌن ٌتمرب بالصدلة علٌه وإنما كانت لَُربُُهم هكذا. وهذا معنى لول ابن 

 .(5)مسعود
 : "وكان ال ٌولد آلدم-ملسو هيلع هللا ىلص-أخرج الطبري عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبً 

مولود إال ولد معه جارٌة، فكان ٌزّوج ؼبلم هذا البطن، جارٌةَ هذا البطن اآلخر، وٌزوج جارٌة 
هذا البطن، ؼبلَم هذا البطن اآلخر. حتى ولد له ابنان ٌمال لهما: لابٌل، وهابٌل. وكان لابٌل 
صاحب زرع، وكان هابٌل صاحب َضْرعٍ. وكان لابٌل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت 

ابٌل. وإن هابٌل طلب أن ٌنكح أخت لابٌل، فؤبى علٌه ولال: هً أختً، ولدت معً، وهً ه
جها هابٌل، فؤبى. وإنهما لربا لربانًا  جها! فؤمره أبوه أن ٌزّوِ أحسن من أختن، وأنا أحك أن أتزوَّ

 عز ذكره إلى هللا أٌُّهما أحك بالجارٌة، كان آدم ٌومبذ لد ؼاب عنهما إلى مكة ٌنظر إلٌها، لال هللا
آلدم: ٌا آدُم، هل تعلم أن لً بٌتًا فً األرض ؟ لال: اللهم ال! لال: فإن لً بٌتًا بمكة فؤتِه. فمال آدم 
للسماء: احفظً ولدي باألمانة ، فؤبت. ولال لؤلرض، فؤبت. ولال للجبال فؤبت. ولال لمابٌل، 

َن. فلما انطلك آدم، لربا لربانًا، وكان لابٌل ٌفَخر  فمال: نعم، تذهب وترجع وتجُد أهلن كما ٌسرُّ
با، لرب  ًُّ والدي! فلما لرَّ علٌه فمال: أنا أحك بها منن، هً أختً، وأنا أكبر منن، وأنا وص
هابٌل َجذَعة سمٌنة، ولّرب لابٌل ُحزمة سنبل، فوجد فٌها سنبلةً عظٌمة، ففَرَكها فؤكلها. فنزلت 

                                                             
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ1ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٓٔ(:ص2ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٓٔ(:2ٔٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 . وسوؾ ٌؤتً.2ٕٓ-ٕٙٓ/ٓٔ(:2ٔ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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ؽضب ولال: أللتلنن حتى ال تنكح أختً! فمال النار فؤكلت لرباَن هابٌل، وتركت لربان لابٌل، ف
 .(ٔ)هابٌل: إنما ٌتمبَّل هللا من المتمٌن"

 واختلؾ فً سبب لبول لربان هابٌل على وجهٌن:
ُ ِمَن اْلُمتَِّمٌَن{، والتموى ها هنا الصبلة  ٌَتَمَبَُّل َّللاَّ أحدهما: ألنه كان أتمى هلل من لابٌل، لموله:}إِنََّما 

 .(ٕ)رونعلى ما ذكره المفس
الثانً: ألن هابٌل تمرب بخٌار ماله فَتُمُبِّل منه، ولابٌل تمرب بشر ماله، فلم ٌُتَمَبَّل منه، وهذا لول 

 .(٘)، وأكثر المفسرون(ٗ)، واسماعٌل بن رافع(ٖ)عبد هللا بن عمر
آلخر، لال عبدهللا بن عمر:" إّن ابنً آدم اللذٌن لّربا لرباًنا فتمّبل من أحدهما ولم ٌتمبل من ا 

كان أحدهما صاحب َحْرٍث، واآلخر صاحب ؼنم. وأنهما أُمرا أن ٌمّربا لربانًا وإن صاحب الَؽنَم 
لرب أكرم ؼنمه وأسَمنَها وأحَسنَها طٌّبًة بها نفسه وإن صاحَب الحرث لّرب َشّر حرثه، 

وان، ؼٌر طٌبٍة بها نفسه وإن هللا تمبّل لربان صاحب الؽنم، ولم ٌتم بل لُربان ]الكوزن[ والزُّ
صاحب الحرث. وكان من لصتهما ما لص هللا فً كتابه. ولال: أٌُم هللا، إْن كان الممتول ألشّد 

ُج أن ٌبسَط ٌده إلى أخٌه"  .(ٙ)الرجلٌن، ولكن منعه التحرُّ
لال اسماعٌل بن رافع:" بلؽنً أن ابنً آدم لّما أُِمَرا بالمربان، كان أحدهما صاحب َؼنَم،  

َحَمٌل فً ؼنمه، فؤحبه حتى كان ٌإثره باللٌل، وكان ٌحمله على ظهره من حبه،  وكان أُْنتَِج له
ٌَْرتَع فً  حتى لم ٌكن له ماٌل أحبَّ إلٌه منه. فلما أُِمر بالمربان لّربه هلل فمبله هللا منه، فما زال 

 .(2)الجنة حتى فُِدي به ابن إبراهٌم صلى هللا علٌهما"
 أو من لبل أنفسهما على لولٌن: واختلؾ فً لربانهما هل كان بؤمر،

أحدهما: أنهما أُمرا أن ٌمّربا لرباًنا وذلن حٌن اختصما إلى أبٌهما آدم. وهذا لول عبدهللا بن 
 .(ٔٔ)، واختٌار والزمخشري(ٓٔ)، وذكره ابن إسحاق(5)، واسماعٌل بن رافع(1)عمر

 .(ٗٔ)، وعطٌة(ٖٔ)ومجاهد، (ٕٔ)والثانً: أنهما لربا من لِبَل أنفسهما. وهذا معنى لول ابن عباس
فإن للت: كٌؾ كان لوله إنما ٌتمبل هللا من المتمٌن جوابا لموله:  لال الزمخشري:"

 }أللتلنن{؟ 
للت: لما كان الحسد ألخٌه على تمبل لربانه هو الذي حمله على توعده بالمتل لال له: إنما 

 تمتلنً؟أتٌت من لبل نفسن النسبلخها من لباس التموى، ال من لبلً، فلم 
ومالن ال تعاتب نفسن وال تحملها على تموى هللا التً هً السبب فً المبول؟ فؤجابه بكبلم 
حكٌم مختصر جامع لمعان. وفٌه دلٌل على أن هللا تعالى ال ٌمبل طاعة إال من مإمن متك، فما 

 .(٘ٔ)أنعاه على أكثر العاملٌن أعمالهم"

                                                             
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٓٔ(:2ٔ٘ٔٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 . وسوؾ ٌؤتً.ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 . وسوؾ ٌؤتً.ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٗٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(1)
 .ٕٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٔٗٔٔانظرن تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
فبٌنا ابنا آدم لاعدان إذ لاال  لو لربنا لرباًنا   لال ابن عباس:" ٖٕٓ/ٓٔ(:ص2ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)

 .ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٕٔٔٔ(، و)2ٔٔٔٔ. وانظر: تفسٌر الطبري)..."
 .ٕ٘ٓ-ٖٗٓ/ٓٔ(:ص2ٔٓٔٔ)-(2ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٓٔ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
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 .(ٔ)[، أي:" فحسد لابٌُل أخاه، ولال: أللتلنَّن"2ٕة: لوله تعالى:}لَاَل أَلَْلتُلَنََّن{ ]المابد 
 .(ٕ)لال الطبري:أي:" لال الذي لم ٌُتَمَبَّل منه لربانه، للذي تُمُّبل منه لربانه: أللتلنن"

 .(ٖ)....فحسده فمال: أللتلنن!"لال لتادة:"
 .(ٗ)، بسكون النون وتخفٌفها«أللتلنن»وروى زٌد عن ٌعموب: 

المابل: هو الذي لم ٌتمبل منه. لال الفراء: إنما حذؾ ذكره، ألن لال ابن الجوزي:" 
المعنى ٌدل علٌه، ومثل ذلن فً الكبلم أن تمول: إذا رأٌت الظالم والمظلوم أعنت، وإذا اجتمع 
السفٌه والحلٌم حمد، وإنما كان ذلن، ألن المعنى ال ٌشكل، فلو للت: مر بً رجل وامرأة، 

 .(٘)م ٌجز، ألنه لٌس هنان عبلمة تدل على مرادن"فؤعنت، وأنت ترٌد أحدهما، ل
ُ ِمَن اْلُمتَِّمٌَن{ ]المابدة:   [، أي:" فَردَّ هابٌل: إنما ٌتمبل هللا 2ٕلوله تعالى:}لَاَل إِنََّما ٌَتَمَبَُّل َّللاَّ

 .(ٙ)ممن ٌخشونه"
 .(2)"عن ابن عباس:"لال أللتلنن، فمال له أخوه: ما ذنبً ؟ إنما ٌتمبل هللا من المتمٌن

ٌمول: إنن لو اتمٌت هللا فً لربانن تُمُبل منن، جبت بمرباٍن مؽشوش بؤشّرِ  لال ابن زٌد:" 
ما عندن،  وجبت أنا بمربان طٌِّب بخٌر ما عندي. لال: وكان لال: ٌتمبل هللا منن وال ٌتمبل منً! 

"(1). 
 لوالن: « اْلُمتَِّمٌنَ »وفً المراد بـ

 . (5)المعاصً، لاله ابن عباسأحدهما: أنهم الذٌن ٌتمون 
 .(ٓٔ)والثانً: أنهم الذٌن ٌتمون الشرن، لاله الضحان

وأصح األلوال فً تفسٌر }المتمٌن{ هنا، أي: المتمٌن هلل فً ذلن العمل، بؤن  لال السعدي:" 
 .(ٔٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌكون عملهم خالصا لوجه هللا، متبعٌن فٌه لسنة رسول هللا 

وإجماع أهل السنة فً معنى ]التموى[، أنها اتماء الشرن، فمن اتماه وهو  "لال ابن عطٌة: 

موحد فؤعماله التً تصدق فٌها نٌته ممبولة، وأما المتمً للشرن والمعاصً فله الدرجة العلٌا من 
المبول والحتم بالرحمة، علم ذلن بؤخبار هللا تعالى، ال أن ذلن ٌجب على هللا تعالى عمبل، ولال 

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«لربان متمً هذه األمة الصبلة»ابت وؼٌره: عدي بن ث
لال الطبري:" وٌعنً بموله:}من المتمٌن{، من الذٌن اتموا هللا وخافوه، بؤداء ما كلفهم من  

 .(ٗٔ)فرابضه، واجتناب ما نهاهم عنه من معصٌته"
كبلم لبله محذوؾ تمدٌره: ولم تمتلنً وأنا لم أجن شٌبا وال ذنب لً فً  لال ابن عطٌة:" 

 .(٘ٔ)لبول هللا لربانً؟ أما إنً اتمٌته وكنت على ال حب الحك. وإنما ٌتمبل هللا من المتمٌن"
واختلؾ فً لابٌل هل كان عند لتل أخٌه كافراً أو فاسماً ؟ فمال لوم: كان كافراً، ولال 

ً آخرون: بل كان رجل سو  . (ٔ)ء فاسما

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٔ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٔزاد المسٌر: (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٓٔ(:ص2ٕٕٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٔٔ/ٓٔ(:ص2ٕٖٔٔالطبري) أخرجه (1)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (5)
 .ٕٔٔ/ٓٔ(:ص2ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 كان لربان المتّمٌن، الصبلة". . وفٌه:"ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .25ٔ-21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .21ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
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لال ابن جرٌج: " أخبرنً عبد هللا بن عثمان بن خثٌم، لال: ألبلت مع سعٌد بن جبٌر 
أرمً الَجْمرة، وهو متمَنّع متوكٌا على ٌدي، حتى إذا وازٌنا بمنزل َسُمَرةَ الصّواؾ، ولؾ 

ها. وكان ٌحدثنً عن ابن عباس لال: نهى أن ٌنكح المرأة أخوها تُْإمها،  وٌنكحها ؼٌره من إخوت
ٌولد فً كل بطن رجٌل وامرأة. فُولدت امرأةٌ وسٌمةٌ، وولدت امرأة دمٌمة لبٌحة. فمال أخو 
الّدمٌمة: أنكحنً أختن وأنكحن أختً. لال: ال أنا أحك بؤختً. فمّربا لربانًا، فتمبل من صاحب 

ز وجل حتى الكبش، ولم ٌتمبل من صاحب الزرع، فمتله. فلم ٌزل ذلن الكبش محبوًسا عند هللا ع
فا فً ثَبٌِر، عند منزل سمرة الصواؾ، وهو على  أخرجه فً فداء إسحاق، فذبحه على هذا الصَّ

 ٌمٌنن حٌن ترمً الجمار.
لال ابن جرٌج، ولال آخرون بمثل هذه المصة. لال: فلم ٌزل بنو آدم على ذلن حتى  

 .(ٕ)مضى أربعة آباء، فنكح ابنةَ عمه، وذهب نكاح األخوات"
 الفوابد:

 مشروعٌة التمرب إلى هللا تعالى بما ٌجب أن ٌتمرب به إلٌه تعالى. -ٔ
 عظم جرٌمة الحسد وما ٌترتب علٌها من اآلثار السٌبة. -ٕ
 لبول األعمال الصالحة ٌتولؾ على اإلخبلص فٌها هلل تعالى. -ٖ
 بٌان أول من سن جرٌمة المتل، وهو لابٌل. -ٗ
ٌمتدي به، فكل من ٌمتل ٌؤخذ بحظه من إثم، وكذلن من أن من لتل واحدا فمد سن لؽٌره أن  -٘

ما من نفس تمتل إال كان على ابن آدم »أنه لال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحٌا مثله فً األجر، ثبت عن النبً 
 .(ٗ)؛ ألنه أول من سن المتل(ٖ)«األول كفل منها

 
 المرآن

ً  ٌََدَن ِلتَْمتُلَنًِ َما أَنَ  َ َر ٌ  اْلعَالَِمٌَن )}لَئِْن بََسْطَت إِلَ ٌَْن ِْلَْلتُلََن إِنًِّ أََخاُف ّللا  ({ 1ٕا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ
 [1ٕ]المائدة: 
 التفسٌر:

ًَّ ٌدَن لتمتُلنً ال تَِجُد منً مثل فْعلن، وإنً أخشى هللا ربَّ  ولال هابٌُل واعًظا أخاه: َلبْن َمَدْدَت إل
 الخبلبك أجمعٌن.

ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَِنً{ ]المابدة: لوله تعالى:}َلبِْن بَ   [، أي:" لال هابٌُل واعًظا أخاه: لَبْن 1َٕسْطَت إِلَ
ًَّ ٌدَن لتمتُلنً"  .(٘)َمَدْدَت إل

 .(ٙ)أي: لبن لصدت لتلً" لال المرطبً: 
وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن الممتول من ابنً آدم أنه لال ألخٌه لما لال لال الطبري:" 

ًَّ ٌدن لتمتلنً"له أخوه   .(2)الماتل:أللتلنن: وهللا  لبن مددت إل
ٌَْن أِلَْلتُلََن{ ]المابدة:  [، أي:" ال تَِجُد منً مثل 1ٕلوله تعالى:}َما أََنا ِببَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ

 .(1)فْعلن"
 .(ٔ)ٌمول: ما أنا بماّدٍ ٌدي إلٌن أللتلن" لال الطبري:"

                                                                                                                                                                               
 .5ٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٕ/ٓٔ(:ص2٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
، ومسلم فً ٘ٔ، واالعتصام باب ٕ، والدٌات باب ٖٖحدٌث صحٌح، أخرجه البخاري فً الجنابز باب (ٖ)

، ٔ، وابن ماجة فً الدٌات باب ٔ، والنسابً فً التحرٌم باب ٗٔ، والترمذي فً العلم باب 2ٕالمسامة حدٌث 
: "ولد أخرجه الجماعة سوى أبً ٖٓٔ/ ٖ، ولال ابن كثٌر فً تفسٌره ٖٖٗ، ٖٓٗ، 1ٖٖ/ ٔالمسند  وأحمد فً

 .2ٕ/ٔ، وتارٌخه 1ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٖ1ٔٔداود، من طرق عن األعمش، به". وأخرجه الطري فً تفسٌره)
 . 5ٓ/ٕ(انظر: أحكام المرآن النب العربً:ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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 .(ٕ)ما أنا بمنتصر، وألمسكنَّ ٌدي عنن" لال ابن عباس:"
ٌمول له أخوه الرجل الصالح، الذي تمبل هللا لربانه لتمواه حٌن تواعده  لال ابن كثٌر:"

َن  ٌْ ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتُلَِنً َما أََنا ِببَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ أخوه بالمتل على ؼٌر ما ذنب منه إلٌه:} َلبِْن بََسْطَت ِإلَ
 .(ٖ)ال ألابلن على صنٌعن الفاسد بمثله، فؤكون أنا وأنت سواء فً الخطٌبة"ألْلتُلََن{، أي:

أي:" فؤنا ال ألصد لتلن، فهذا استسبلم منه... ولٌل: المعنى: ال ألصد لتلن  لال المرطبً: 
بل ألصد الدفع عن نفسً، وعلى هذا لٌل: كان نابما فجاء لابٌل ورضخ رأسه بحجر على ما 

 .(ٗ)عمن ٌرٌد ظلمه جابزة وإن أتى على نفس العادي"ٌؤتً ومدافعة اإلنسان 
لٌل: كان ألوى من الماتل وأبطش منه، ولكنه تخرج عن لتل أخٌه  لال الزمخشري:"

 .(٘)واستسلم له خوفا من هللا ألن الدفع لم ٌكن مباحا فً ذلن الولت"
وإن لٌل: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو لوله: }لبن 

 بسطت.....{ }ما أنا بباسط{؟ 
الجواب: لٌفٌد أنه ال ٌفعل ما ٌكتسب به هذا الوصؾ الشنٌع. ولذلن أكده بالباء المإكدة 

 .(ٙ)للنفً
ٌَْن أِلَْلتُلَنَ وفً   [، لوالن:1ٕ{ ]المابدة: لوله تعالى:}َما أَنَا بِبَاِسٍط ٌَِدَي إِلَ

 . (2)أحدهما: أما أنا بمنتصر لنفسً، لاله ابن عباس
 . (1)والثانً: ما كنت ألبتدبن، لاله عكرمة

 وفً سبب امتناعه من دفعه عنه لوالن: 
، وابن (5)أحدهما: أنه منعه التحرج مع لدرته على الدفع وجوازه له، لاله ابن عمر

 . (ٔٔ)، وجمهور الناس(ٓٔ)عباس
ج أن ٌبسُط إلى  ل ابن عمر:"لا  واٌم هللا، إن كان الممتول ألشدَّ الرجلٌن، ولكن منعه التحرُّ

 .(ٕٔ)أخٌه"
 .(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)والثانً: أن دفع االنسان عن نفسه لم ٌكن فً ذلن الولت جابزا، لاله الحسن

ال لال ابن عطٌة:" والمول األول هو األظهر، ومن هنا ٌموى أن لابٌل إنما هو عاص  
كافر، ألنه لو كان كافرا لم ٌكن للتحرج وجه، وإنما وجه التحرج فً هذا أن المتحرج ٌؤبى أن 
ٌماتل موحدا وٌرضى بؤن ٌظلم لٌجازى فً اآلخرة، ونحو هذا فعل عثمان بن عفان رضً هللا 

 .(٘ٔ)عنه"
 وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا عز ذكره لد ولال اإلمام الطبري:"

م علٌهم لتل نفٍس بؽٌر نفس ظلًما، وأن الممتول لال ألخٌه: ما أنا بباسط ٌدي إلٌن إن  كان حرَّ
ًّ ٌدن ، ألنه كان حراًما علٌه من لتل أخٌه مثُل الذي كان حراًما على أخٌه الماتل من  بسطت إل

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ1ٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٖ٘/ٔلمسٌر:انظر: زاد ا (1)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .25ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٓٔ(:2ٕ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز:  (٘ٔ)
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لتله وعزم علٌه، لتله. فؤما االمتناع من لتله حٌن أراد لتله، فبل داللة على أن الماتَل حٌن أراد 
كان الممتول عالًما بما هو علٌه عازٌم منه ومحاوٌل من لتله، فترن دفعَه عن نفسه. بل لد ذكر 

،  فإْذ كان ذلن (ٔ)جماعة من أهل العلم أنه لتله ِؼٌلةً، اؼتاله وهو نابم، فشَدخ رأسه بصخرةٍ 
ٌه من لتله، ٌكون جابًزا ادعاُء ممكنًا، ولم ٌكن فً اآلٌِة داللة على أنه كان مؤموًرا بترن منع أخ

 .(ٕ)"ما لٌس فً اآلٌة، إال ببرهان ٌجب تسلٌُمه
ولال المرطبً:" لال مجاهد: كان الفرض علٌهم حٌنبذ أال ٌستل أحد سٌفا، وأال ٌمتنع 
ممن ٌرٌد لتله، لال علماإنا: وذلن مما ٌجوز ورود التعبد به، إال أن فً شرعنا ٌجوز دفعه 

لن علٌه خبلؾ، واألصح وجوب ذلن، لما فٌه من النهً عن المنكر. وفً إجماعا. وفً وجوب ذ
، وحمله العلماء على (ٖ)الحشوٌة لوم ال ٌجوزون للمصول علٌه الدفع، واحتجوا بحدٌث أبً ذر

 .(ٗ)ترن المتال فً الفتنة، وكؾ الٌد عند الشبهة"
َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{  [، أي:" إنً أخشى هللا ربَّ 1ٕ]المابدة: لوله تعالى:}ِإنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ

 .(٘)الخبلبك أجمعٌن"
إنًّ أخاؾ هللا فً بسط ٌدي إلٌن إن بسطتها لمتلن، }رب العالمٌن{،  لال الطبري:أي:"

 .(ٙ)ٌعنً: مالن الخبلبك كلها أن ٌعالبنً على بسط ٌدي إلٌن"
 .(2)أي: من أن أصنع كما ترٌد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب" لال ابن كثٌر:"

ولٌس ذلن جبنا منً وال عجزا. وإنما ذلن ألنً }أخاؾ هللا رب  لال السعدي:أي:"
العالمٌن{ والخابؾ هلل ال ٌمدم  على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار. وفً هذا تخوٌؾ لمن 

 .(1)ٌرٌد المتل، وأنه ٌنبؽً لن أن تتمً هللا وتخافه"
ثبت فً الصحٌحٌن، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "إذا تواجه المسلمان بسٌفٌهما، فالماتل 
والممتول فً النار". لالوا: ٌا رسول هللا، هذا الماتل فما بال الممتول ؟ لال: "إنه كان حرٌصا 

 .(5)على لتل صاحبه"
صاحبه ظلما على نحو ما فإنما أراد بذلن إذا لصد كل واحد منهما  لال الجصاص:"

 .(ٓٔ)ٌفعله أصحاب العصبٌة والفتنة"
وعن بُْسر بن سعٌد ؛ أن سعد بن أبً ولاص لال عند فتنة عثمان: "أشهد أن رسول هللا 

إنها ستكون فتنة، الماعد فٌها خٌر من المابم، والمابم خٌر من الماشً، والماشً خٌر »"ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
ًَّ لٌمتلنً لال: لال: «. من الساعً ًّ بٌتً فبسط ٌده إل  .(ٔٔ)«"كن كابن آدم»أفرأٌت إن دخل عل

ًَّ ٌََدَن  لال أٌوب السَّْختٌَانً: "إن أول من أخذ بهذه اآلٌة من هذه األمة: } لَبِْن بََسْطَت ِإلَ
َ َربَّ  ٌَْن ألْلتُلََن ِإنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ اْلَعالَِمٌَن { لَعُثْمان بن عفان رضً هللا  ِلتَْمتُلَِنً َما أَنَا بَِباِسٍط ٌَِدَي إِلَ

 .(ٕٔ)عنه"
ركب النبً ملسو هيلع هللا ىلص حمارا وأردفنً خلفه، »عن عبد هللا بن الصامت، عن أبً ذر لال: 

ولال: "ٌا أبا ذر، أرأٌت إن أصاب الناس جوعٌ شدٌد ال تستطٌع أن تموم من فراشن إلى 

                                                             
 .ٕٕٔ/ٓٔ:ص(2ٗ5ٔٔ) -(2ٗٙٔٔوهذا لول ابن عباس، ومجاهد، وابن جرٌج، انظر: تسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
( وسنن أبً داود برلم 1ٗٙ(، و صحٌح مسلم برلم )5ٗٔ/٘سوؾ ٌؤتً. وانظر: الحدٌث فً المسند ) (ٖ)
 .(ٕٙ٘ٔ( وسنن ابن ماجة برلم )2ٙٔ( وسنن الترمذي برلم )ٖٔٗ)
 .ٖٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (1)
 .( من حدٌث أبً بكرة ، رضً هللا عنه111ٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٔ( صحٌح البخاري برلم )(5)
 .2ٗ/ٗأحكام المرآن: (ٓٔ)
 .(5ٖٗٔبرلم )( وسنن الترمذي 1٘ٔ/ٔالمسند )(ٔٔ)
 .1ٙ/ٖأخرجه ابن أبً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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رسوله أعلم. لال: "تعفؾ" لال: "ٌا أبا ذر، أرأٌت إن مسجدن، كٌؾ تصنع ؟". لال: لال هللا و
أصاب الناس موٌت شدٌد، وٌكون البٌت فٌه بالعبد، ٌعنً المبر، كٌؾ تصنع ؟" للت: هللا ورسوله 
أعلم. لال: "اصبر". لال: "ٌا أبا ذر، أرأٌت إن لتل الناس بعضهم بعضا، ٌعنً حتى تؽرق 

ل: هللا ورسوله أعلم. لال: "العد فً بٌتن وأؼلك حجارة الزٌت من الدماء، كٌؾ تصنع ؟". لا
علٌن بابن". لال: فإن لم أتَْرن ؟ لال: "فؤت من أنت منهم، فكن فٌهم  لال: فآخذ سبلحً ؟ لال: 
"إذًا تشاركهم فٌما هم فٌه، ولكن إن خشٌت أن ٌروعن شعاع السٌؾ، فؤلك طرؾ ردابن على 

 .(ٔ)«وجهن حتى ٌبوء بإثمه وإثمن"
ًّ لال: "كنا فً جنازة ُحذٌَفة، فسمعت رجبل ٌمول: سمعت هذا ٌمول فً ناس: عن ِرْبعِ 

مما سمعت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لبن التتلتم ألنظرن إلى ألصى بٌت فً داري، فؤللجنَّه، فلبن 
ًّ فبلن أللولن: ها  بإ بإثمً وإثمن، فؤكون كخٌر ابنً آدم"  .(ٕ)دخل َعل

 الفوائد:
ز فً دٌن هللا لتل النفس المسلمة إال بإحدى ثبلث كما فً الحدٌث الذي ٌروٌه ال ٌجو -ٔ

لال: " ال ٌحل دم امرئ مسلم ٌشهد أن ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول هللا 
من الدٌن، إله إال هللا، وأنً رسول هللا، إال بإحدى ثبلث: النفس بالنفس، والثٌب الزانً، والمارق 

 .(ٖ)التارن للجماعة "
صلى هللا  -وفً صحٌح البخاري عن ابن عمر رضً هللا عنهما لال: لال رسول هللا 

: " لن ٌزال المإمن فً فسحة من دٌنه ما لم ٌصب دماً حراماً ". لال ابن: " إن من -علٌه وسلم 
 .(ٗ)ورطات األمور التً ال مخرج لمن أولع نفسه فٌها سفن الدم الحرام بؽٌر حله " 

المسلمٌن أن ٌماتل بعضهم بعضاً، وأخبر أن الماتل والممتول  - ملسو هيلع هللا ىلص -ولد حذر الرسول 
: " إذا تواجه المسلمان بسٌفٌهما، فالماتل -ملسو هيلع هللا ىلص  -فً النار، فعن أبً بكرة لال: لال رسول هللا 

متول؟ لال: " إنه والممتول فً النار" لال: فملت، أو لٌل: ٌا رسول هللا، هذا الماتل، فما بال الم
 .(٘)كان حرٌصاً على لتل صاحبه "

ولذا فإن العبد الصالح أبى أن ٌماتل أخاه، خشٌة أن ٌكون من أهل النار، فباء الماتل 
 بإثمه وإثم أخً.

أنه ما عبد هللا بمثل الخوؾ من هللا، وطرٌك الخوؾ والحزن والشفمات والحٌاء من هللا  -ٕ
َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{ ]المابدة: ، لال:}إِنًِّ (ٙ)تبارن وتعالى  [.1ٕأََخاُؾ َّللاَّ

أن الخوؾ من هللا تعالى إٌمان، فمن خاؾ ؼٌره فإنما صرؾ إلٌه حما من حموق ربه، فؤما -ٖ
}إِنَّ  من أخلص للخوؾ له، فإنه جل جبله مدحه وأثنى علٌه ووعده إال من ٌوم الفزع، فمال:

 [.ٌِْٕٔب لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر{ ]الملن: الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلؽَ 
َ َوٌَتَّْمِه فَؤُولَبَِن ُهُم اْلفَاِبُزوَن{ ]النور:  َ َوَرُسولَهُ َوٌَْخَش َّللاَّ  [.ٕ٘ولال: }َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ

ا َمْن َخاَؾ َممَاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى) ًَ اْلَمؤَْوىفَِإن   (ٓٗولال: }َوأَمَّ  اْلَجن ةَ ِه

 [ٔٗ-ٓٗ{ ]النازعات:  
ا)ولال: } َ ٌَْجَعْل لَهُ َمْخَرجا ٌُْث اَل ٌَْحتَِس ٌُ ) (َٕوَمْن ٌَت ِك ّللا  َ ٌَْجَعْل َٖوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح (َوَمْن ٌَت ِك ّللا 

ا{ ]الطالق:   [ٗ-ٕلَهُ ِمْن أَْمِرِه ٌُْسرا

                                                             
( 2ٙٔ( وسنن الترمذي برلم )ٖٔٗ( وسنن أبً داود برلم )1ٗٙ(، وصحٌح مسلم برلم )5ٗٔ/٘المسند )(ٔ)

 .(ٕٙ٘ٔوسنن ابن ماجة برلم )
 .12/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 ..2ٙٙٔ. ومسلم برلم: 121ٙالبخاري برفم: أخرجه  (ٖ)
رواه البخاري فً صحٌحه، كتاب الدٌات، باب لول هللا تعالى: ]ومن ٌمتل مإمنا متعمد[ ، فتح الباري: (ٗ)
(ٕٔ/ٔ12 ). 
 .( ٖٕٕٔ/ٗرواه مسلم، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسٌفهما: )(٘)
 . ٙٓٔ(انظر: شرح السنة للبربهاري:ٙ)
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أنه لال: "لن ٌلج النار حتى ٌكتب من خشٌة هللا حتى ٌعود اللبن إلى وجاء عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٕ()ٔ)الضرع"

ولد جاء فً العمد الفرٌد البن عبد ربه عبارة تصور مولؾ علً من ممتل عثمان أحسن 
تصوٌر لال سعٌد الخزاعً: "لمٌت علًٌّا بعد الجمل، فملت له: إنً سابلن عن مسؤلة كانت منن 

وت الٌوم نجوت ؼًدا إن شاء هللا، لال: سل عما بدا لن، للت: أخبرنً أي ومن عثمان، فإن نج
منزلة وسعتن إذ لتل عثمان ولم تنصره؟ لال: إن عثمان كان إماًما وأنه نهى عن المتال، ولال: 
من سلَّ سٌفه فلٌس منً، فلو لاتلنا دونه عصٌناه، لال: فؤي منزلة وسعت عثمان إذا استسلم؟ 

ًَّ ٌََدَن ِلتَْمتَُلنًِ َما أََنا ِببَاِسٍط ٌَِدي  لال: المنزلة التً وسعت ابن آدم إذ لال ألخٌه: }َلبِْن بََسطَت إِلَ
َ َربَّ اْلعَالَِمٌَن{" ٌَْن ألَْلتُلََن إِنًِّ أََخاُؾ َّللاَّ  .(ٖ)إِلَ

وما أروع ما لاله دمحم بن سٌرٌن فً هذا الموضوع: "ما علمت أن علًٌّا اتُِّهم فً دم 
 .(ٗ)حتى بوٌع، فلما بوٌع اتهمه الناس، وذلن أمر مركوز فً الطبابع"عثمان 

 
 المرآن

({ 1ٕ}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِِإثِْمً َوإِثِْمَن فَتَكُوَن ِمْن أَْصَحا ٌِ الن اِر َوذَِلَن َجَزاُء الظ اِلِمٌَن )
 [1ٕ]المائدة: 

 التفسٌر:
الذي علٌن لبل ذلن، فتكون من أهل النار ومبلزمٌها،  إنً أرٌد أن ترجع حامبل إثم لَتْلً، وإثمن

 وذلن جزاء المعتدٌن.
[، أي:" إنً أرٌد أن ترجع حامبل 5ٕلوله تعالى:}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء ِبإِثِْمً َوإِثِْمَن{ ]المابدة:  

 .(٘)إثم لَتْلً، وإثمن الذي علٌن لبل ذلن"

 .(ٙ)أن تحمل إثم لتلً وإثم الذي كان منن لبل لتلً" لال الواحدي:أي:" 
ٌعنً: إنً أرٌد أن ترجع بإثمً، ٌعنً: بمتلن إٌاي، وبإثمن الذي عملت  لال السمرلندي:" 

 .(2)لبل لتلً، وهً الخٌانة فً المربان وؼٌره"
 .(1)أي: أن ترجع إلى هللا بإثمً وإثمن" لال الزجاج:" 
 .(5)متله مجازا وإن لم ٌكن مرٌدا حمٌمة"فكؤنه مرٌد ل لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)المراد باإلثم وبال المتل وما ٌجره من استحماق العماب" لال الزمخشري:" 
أي: إنى أرٌد باالبتعاد من ممابلة الجرٌمة بمثلها أن ترجع إن فعلتها ملتبسا  لال المراؼً:" 

 .(ٔٔ)ن آثاره عدم لبول لربانن"بإثمى وإثمن أي بإثم لتلن إٌاى، وإثمن الخاص بن الذي كان م
لال ابن عطٌة:" لوله:}إنً أرٌد أن تبوء بإثمً وإثمن{ اآلٌة، لٌست هذه بإرادة محبة  

وشهوة، وإنما هو تخٌر فً شرٌن، كما تمول العرب فً الشر خٌار، فالمعنى إن لتلتنً وسبك 
ء{، معناه: تمضً بذلن لدر فاختٌاري أن أكون مظلوما سٌستنصر هللا لً فً اآلخرة، و}تبو

                                                             
 .٘ٔ٘/ٔالمنهاج فً شعب اإلٌمان للبٌهمً: (ٔ)
 . ٘ٔ٘/ٔنظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان:(إ)
 . ٖ٘-ٕ٘/٘(العمد الفرٌد:ٖ)
 .2ٕٓ/ٙ(:ص2ٖٔٓٓمصنؾ ابن ابً شٌبة) (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٔالوجٌز: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .55/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
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متحمبل. ولوله: }بإثمً وإثمن{، لٌل معناه: بإثم لتلً وسابر آثامن التً أوجبت أن ال ٌتمبل 
 .(ٔ)منن"

[ أي: تمٌم بهذه 5ٕلوله: }إنً أرٌد أن تبوء بإثمً وإثمن{، ]المابدة:  لال الراؼب:" 
 :(ٕ)الحالة. لال

 أنكرت باطلها وبإت بحمها
األجزاء فً المكان، خبلؾ النبو الذي هو منافاة األجزاء. ٌمال: وأصل البواء: مساواة 

مكان بواء: إذا لم ٌكن نابٌا بنازله، وبوأت له مكانا: سوٌته فتبوأ، وباء فبلن بدم فبلن ٌبوء به 
ءا ِلمَْوِمكُما بِِمْصَر بٌُُوتاً ] ٌْنا إِلى ُموسى َوأَِخٌِه أَْن تََبوَّ [، 12ٌونس: أي: ساواه، لال تعالى: }َوأَْوَح

أَ ِصْدٍق{]ٌونس:  أْنا بَنًِ إِْسراِبٌَل ُمبَوَّ ُئ اْلُمْإِمنٌَِن َمماِعَد ِلْلِمتاِل ]آل عمران/ 5َٖولَمَْد بَوَّ [، تُبَّوِ
ٌُْث ٌَشاُء ]ٌوسؾ: ٕٔٔ أُ ِمْنها َح  [.ٙ٘[، ٌَتَبَوَّ

 .(ٖ)«كان علٌه السبلم ٌتبّوأ لبوله كما ٌتبّوأ لمنزله»وروي أنه: 
أْتُ  ًّ »الرمح: هٌؤت له مكانا، ثم لصدت الطعن به، ولال علٌه السبلم:  وبَوَّ من كذب عل

 :(٘)، ولال الراعً فً صفة إبل(ٗ)«متعّمدا فلٌتبوأ ممعده من النّار
 لها أمرها حتى إذا ما تبّوأت             بؤخفافها مؤوى تبّوأ مضجعا

 لمضجعه. ب الراعً لنفسه متبّوأأي: ٌتركها الراعً حتى إذا وجدت مكانا موافما للرعً طل 
أَ فبلن كناٌة عن التزّوج، كما ٌعبّر عنه بالبناء فٌمال: بنى بؤهله.   وٌمال: تَبَوَّ

وٌستعمل البََواء فً مراعاة التكافإ فً المصاهرة والمصاص، فٌمال: فبلن بواء لفبلن 
ِ{]األنفال: [، أي: حّل مبّوأ ومعه ؼضب هللا، ٙٔإذا ساواه، ولوله عّز وجّل: }باَء بِؽََضٍب ِمَن َّللاَّ

أي: عموبته، ولوله: }بِؽََضٍب{ فً موضع حال، كخرج بسٌفه، أي: رجع، ال مفعول نحو: مّر 
بزٌد. واستعمال )باء( تنبٌها على أّن مكانه الموافك ٌلزمه فٌه ؼضب هللا، فكٌؾ ؼٌره من 

ْرهُْم بِعَذابٍ   .(ٙ)[..."ٕٔأَِلٌٍم{ ]آل عمران: األمكنة؟ وذلن على حّد ما ذكر فً لوله:}فَبَّشِ
 [، وجوه:5ٕلوله تعالى:}إِّنًِ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِإِثِْمً َوإِثِْمَن{ ]المابدة: وفً  

، وابن (2)أحدها: أن تبوء بإثم لتلً وإثمن الذي علٌن من معاصٌن وذنوبن، وهذا لول ابن عباس
 .(ٔٔ)-الرواٌاتفً أحدى -، ومجاهد(ٓٔ)، ولتادة(5)، والضحان(1)وابن مسعود

                                                             
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز:  (ٔ)
 الشطر للبٌد، وعجزه:(ٕ)

 عندي ولم ٌفخر علً كرامها
 .ٙ٘/ ٔ، والعباب الفاخر )بوء( 2ٓٔ/ ٔ، شرح المعلمات 21ٔوهو فً دٌوانه ص 

( لال الصاؼانً: وٌمال: باء بحمه، أي: ألر، وذا ٌكون أبدا بما علٌه ال له. انظر العباب: )بوء( ، واللسان ٕ)
 .جمل )بوء( )بوء( ، والم

أخرجه « كان رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلم ٌتبّوأ لبوله كما ٌتبوأ لمنزله»( الحدٌث عن أبً هرٌرة لال: (ٖ)
الطبرانً فً األوسط، وهو من رواٌة ٌحٌى بن عبٌد بن دجً عن أبٌه. لال الهٌثمً: ولم أر من ذكرهما، وبمٌة 

/ ٔخرجه الحارث بن أبً أسامة، وانظر: المطالب العالٌة . وأ5ٕٓ/ ٔرجاله موثمون. انظر: مجمع الزوابد 
ٔ٘. 

فً الممدمة،  ٔٗٔفً الجنابز، ومسلم رلم  ٖٓٔ/ ٖالحدٌث صحٌح متفك على صحته وهو فً فتح الباري (ٗ)
باب تؽلٌظ الكذب على رسول هللا. ولال جعفر الكتانً: ال ٌعرؾ حدٌث رواه أكثر من ستٌن صحابٌا إال هذا، 

 .ٖٕ٘/ ٔ، وشرح السنة ٖٕتمع على رواٌته العشرة المبشرة إال هو. انظر: نظم المتناثر ص وال حدٌث اج
 .٘٘ٙ/ ٔ، والفابك 2ٖٗ/ ٕ، والجمهرة ٗٗٗ/ ٗ، وؼرٌب الحدٌث ٗٙٔالبٌت فً دٌوانه ص (٘)
 .5٘ٔ-1٘ٔالمفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٕٔٔ(، و)2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٓٔ(:ص2ٖٗٔٔ(، )2ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٔ)ولٌل: كؤنه كان ٌمنعه عن المتل، وأراد ترن المتل؛ كٌبل ٌبوء باإلثم. ذكره السمعانًوالثانً: 
 .(ٔ)السمعانً

لٌل }بإثمً{، أي: بإثم لتلى، }وإثمن{، أي: الذي من أجله لم ٌتمبل لربانن. لاله والثالث: و
 .(ٕ)الزجاج

فً نفسن من الحسد والعداوة. حكاه  }بإثمً{: أن تمتلنً، }وإثمن{: ما أضمرتوالرابع: ولٌل: 
 .(ٖ)الماترٌدي عن المتبً

؛ (ٗ)ولال الحسن: "ترجع }بإثمً{ بمتلن إٌاي، }وإثمن{، ٌعنً: الكفر الذي كان علٌه" والخامس:
 .(٘)ألنه ٌمول: كان أحدهما كافرا فمتل صاحبه؛ فٌرجع بالكفر

وإثم نفسن فً لتالً ولتلً. حكاه ابن ولٌل المعنى: }بإثمً{، إن لو لاتلتن ولتلتن، والسادس: 
إذا التمى المسلمان بسٌفٌهما فالماتل »عطٌة، ولال:" وهذا هو اإلثم الذي ٌمتضٌه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

والممتول فً النار، لٌل ٌا رسول هللا هذا الماتل فما بال الممتول؟ لال: إنه كان حرٌصا على لتل 
د: أنً لست بحرٌص على لتلن، فاإلثم الذي كان ٌلحمنً لو كنت ، فكؤن هابٌل أرا(ٙ)«صاحبه

 .(2)حرٌصا على لتلن أرٌد أن تحمله أنت مع إثمن فً لتلً"
والسابع: ٌعنً: أن تبوء بإثمً فى خطاٌاي، وإثمن بمتلن لً، فتبوء بهما جمٌعاً، وهذا لول 

 .(1)مجاهد
وٌذكرون فً ذلن حدٌثا ال أصل له:  لال ابن كثٌر:" ولد ٌتوهم  كثٌر من الناس هذا المول، 

ْبر ال ٌمر »ما ترن الماتل على الممتول من ذنب....عن عابشة لالت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  لتل الصَّ
 .(5)«بذنب إال محاه

وهذا بهذا ال ٌصح، ولو صح فمعناه أن هللا ٌكفر عن الممتول بؤلم المتل ذنوبه، فؤما أن  
فبل. ولكن لد ٌتفك هذا فً بعض األشخاص، وهو الؽالب، فإن الممتول ٌطالب  تحمل على الماتل

الماتل فً العََرصات فٌإخذ له من حسناته بمدر مظلمته، فإن نفدت ولم ٌستوؾ حمه أخذ من 
سٌبات الممتول فطُِرَحت على الماتل، فربما ال ٌبمى على الممتول خطٌبة إال وضعت على الماتل. 

 .(ٓٔ)ن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً المظالم كلها، والمتل من أعظمها وأشدها"ولد صح الحدٌث بذل
:" إنً :}إِنًِّ أُِرٌُد أَْن تَبُوَء بِإِثِْمً َوِإثِْمَن{أن ٌمال فً تفسٌر لوله تعالى: -وهللا أعلم-والراجح 

وء بإثمً{،  وأما أرٌد أن تنصرؾ بخطٌبتن فً لتلن إٌاي، وذلن هو معنى لوله:}إنً أرٌد أن تب
معنى:}وإثمن{، فهو إثمه بؽٌر لتله، وذلن معصٌته هللا جل ثناإه فً أعماٍل ِسَواه، وذلن إلجماع 
أهل التؤوٌل علٌه. ألن هللا عز ذكره لد أخبرنا أن كل عامل فجزاُء عمله له أو علٌه. وإذا كان 

الماتل، وإنما ٌإخذ الماتل بإثمه  ذلن حكمه فً خلمه، فؽٌر جابز أن ٌكون آثام الممتول مؤخوذًا بها
 .(ٔٔ)بالمتل المحرم وسابر آثاِم معاصٌه التً ارتكبها بنفسه، دون ما ركبَه لتٌلُه"

 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر:" وهذا الكبلم متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجًرا له لو انزجر" 

                                                             
 .ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ، وذكره الزمخشري فً الكشاؾ:2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .55ٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٖ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .55ٗ/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (٘)
( وسنن ابن ماجة )فتن ٘ٔو  ٗٔ( وصحٌح مسلم )فتن حدٌث ٓٔوفتن باب  ٕٕصحٌح البخاري )إٌمان باب (ٙ)

 .( ٔٔ)فتن باب 
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٕٙٔ/ٓٔ(:ص2ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
( "كشؾ األستار" ولال البزار : "ال نعلمه ٌروي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إال من هذا الوجه ، ٘ٗ٘ٔمسند البزار برلم )(5)

 .وال نعلم أسنده إال ٌعموب"
 .11-12/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .11/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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فتكون من أهل النار [، أي:" 5ٕلوله تعالى:}فَتَكُوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر{ ]المابدة:  
 .(ٔ)ومبلزمٌها"

 .(ٕ)فتكون بمتلن إٌاي من سكان الجحٌم، وولود النار المخلدٌن فٌها" لال الطبري:أي:" 
أي: فتكون بما حملت من اإلثمٌن من أهل النار فى اآلخرة جزاء  لال المراؼً:" 
 .(ٖ)ظلمن"

دلٌل على أنهم كانوا فً ذلن الولت  "}فَتَكُوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر{، لال المرطبً:لوله: 
مكلفٌن لد لحمهم الوعد والوعٌد. ولد استدل بمول هابٌل ألخٌه لابٌل:}فتكون من أصحاب النار{ 
على أنه كان كافرا، ألن لفظ أصحاب النار إنما ورد فً الكفار حٌث ولع فً المرآن، وهذا 

ومعنى:}من أصحاب النار{، مدة كونن ، (ٗ)مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم فً تؤوٌل اآلٌة
 .(٘)فٌها "
 .(ٙ)[، أي:" وذلن جزاء المعتدٌن"5ٕلوله تعالى:}َوذَِلَن َجَزاُء الظَّاِلِمٌَن{ ]المابدة:  
ٌن  لال الطبري:أي:"  والنار ثواُب التاركٌن طرٌك الحك، الزابلٌن عن لصد السبٌل، المتعّدِ

 .(2)ما ُجِعل لهم إلى ما لم ٌجعل لهم"
 .(1)والنار جزاء كل ظالم" لال المراؼً:أي:" 

ٌحتمل أن ٌكون من لول هابٌل ألخٌه، وٌحتمل أن ٌكون إخبارا من هللا  لال ابن عطٌة:" 
 .(5)"-ملسو هيلع هللا ىلص-تعالى لدمحم 

لال عبد هللا بن عمرو: "وإنا لنجد ابَن آدم الماتَل ٌماِسم أهل النار لسًمة صحًٌحة العذاَب،  
 .(ٓٔ)طُر عذابهم"علٌه ش
وروى األعمش، عند عبد هللا بن مرة، عن عبد هللا بن مسعود لال:" لال النبً صلى هللا  

َل كفٌل منها، ذلن بؤنه أول من َسنَّ  علٌه وسلم: ما من نفس تمتل ظلًما إال كان على ابن آدم األوَّ

 .(ٔٔ)المتل"
على ابن آدم األول والشٌطان  ما من ممتول ٌمتل ظلًما، إال كان ولال إبراهٌم النخعً:" 

 .(ٕٔ)كفٌل منه"
عن حكٌم بن حكٌم، أنه ُحّدِث عن عبد هللا بن عمرو: أنه كان ٌمول: إن أشمى الناس و 

رجبل الْبُن آدم الذي لتل أخاه، ما سُِفن دم فً األرض منذ لَتَل أخاه إلى ٌوم المٌامة، إال لحك به 
ل من سنَّ المتل"  .(ٖٔ)منه شًء، وذلن أنه أوَّ

 الفوابد:

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55/ٙتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .25ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .55/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
 .25ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .1ٕٔ/ٓٔ(:2ٖ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
، ومسلم فً ٘ٔ، واالعتصام باب ٕ، والدٌات باب ٖٖحدٌث صحٌح، أخرجه البخاري فً الجنابز باب (ٔٔ)

، ٔ، وابن ماجة فً الدٌات باب ٔ، والنسابً فً التحرٌم باب ٗٔ، والترمذي فً العلم باب 2ٕالمسامة حدٌث 
: "ولد أخرجه الجماعة سوى أبً ٖٓٔ/ ٖ، ولال ابن كثٌر فً تفسٌره ٖٖٗ، ٖٓٗ، 1ٖٖ/ ٔالمسند وأحمد فً 

 .2ٕ/ٔ، وتارٌخه 1ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٖ1ٔٔداود، من طرق عن األعمش، به". وأخرجه الطري فً تفسٌره)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:2ٗٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗٔٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)



ٕٖ٘ 
 

أن فٌما لصه علٌنا الوحً من لتل لابٌل ألخٌه هابٌل بٌان لما فً استعداد البشر من التنازع  -ٔ
بٌن ؼرابز الفطرة بالتعارض بٌن عاطفة وشٌجة الرحم، وحب العلو والرجحان، واالمتٌاز على 
األلران فً رؼابب النفس ومنافعها، وما لد ٌلد من الحسد، وما لد ٌتبع الحسد من البؽً 

وان. فضرب هللا لنا مثبل لبٌان هاتٌن الحمٌمتٌن ؛ لٌرتب علٌه بٌان كون ؼرٌزة الدٌن بل والعد
هداٌته هً المهذبة للفطرة البشرٌة بترجٌح الحك على الباطل والخٌر على الشر، فكان لابٌل 

 مثبل لمن ؼلبت علٌه النزعة الثانٌة، وهابٌل مثبل لمن ؼلبت علٌه األولى بترجٌح هداٌة الدٌن.
 أن مثوى الظالمٌن هو عذاب النار.-ٕ
 

 المرآن
َعْت لَهُ نَْفسُهُ لَتَْل أَِخٌِه فَمَتَلَهُ فَؤَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرٌَن )  [ٖٓ({ ]المائدة: ٖٓ}فََطو 

 التفسٌر:
 فََزٌَّنت لمابٌَل نفسُه أن ٌمتل أخاه، فمتله، فؤصبح من الخاسرٌن الذٌن باعوا آخرتهم بدنٌاهم.

َعْت لَهُ نَْفسُهُ لَتَْل أَِخٌِه فَمَتَلَهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:  فََزٌَّنت لمابٌَل نفسُه أن  [، أي:"ٖٓ}فََطوَّ
 .(ٔ)ٌمتل أخاه، فمتله"

 .(ٕ)تابعته" لال الزجاج:أي:" 
لته وزٌَّنت له ذلن" لال الواحدي:أي:"  سهَّ

(ٖ). 
 .(ٗ)ٌعنً: تابعت له نفسه على لتل أخٌه" لال السمرلندي:" 
أي: فحسنت وسّولت له نفسه، وشجعته على لتل أخٌه فمتله، أي: بعد هذه  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)الموعظة وهذا الزجر"
فوسعته له وٌسرته، من طاع له المرتع: إذا اتسع. ولرأ الحسن:  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)فطاوعت"
َعْت لَهُ نَْفسُهُ لَتَْل أَِخٌِه لوله تعالى:وفً    [، الوال:ٖٓفَمَتَلَهُ{ ]المابدة: }فََطوَّ

 .(2)أحدها: ٌعنى شجعت له نفسه لتل أخٌه، وهو لول مجاهد
 .(1)والثانً: ٌعنً: زٌََّنت له، وهو لول لتادة

 .(5)والثالث: ٌعنً فساعدته
 .(ٓٔ)فؽلت، من الطوع. حكاه الزجاج عن المبردوالرابع: ٌعنً: 

والمعنى فً جمٌع ذلن أنه فعله طوعا من نفسه ؼٌر متكره له وٌمال إن  لال الجصاص:" 
العرب تمول طاع لهذه الظبٌة أصول الشجر وطاع فبلن كذا أي أتاه طوعا وٌمال انطاع بمعنى 
انماد وٌمال طوعت له نفسه وال ٌمال أطاعته نفسه على هذا المعنى ألن لولهم أطاع ٌمتضى 

ر وذلن ؼٌر موجود فً نفسه ولٌس كذلن الطوع ألنه ال ٌمتضً لصد أمنه لموافمة معنى األم
أمرا وال ٌجوز أن ٌكون آمر لنفسه وال ناهٌا لها إذ كان موضوع األمر والنهً ممن هو أعلى 
لمن دونه ولد ٌجوز أن ٌوصؾ بفعل ٌتناوله وال ٌتعدى إلى ؼٌره كمولن حرن ؼٌره ولتل نفسه 

 .(ٔٔ)كما ٌمال حرن ؼٌره ولتل ؼٌره"
                                                             

 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٙٔالوجٌز: (ٖ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .11/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗٗٔٔ)-(2ٕٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗ/ٗأحكام المرآن: (ٔٔ)
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لال المفسرون: سهلت له نفسه لتل أخٌه. ومنهم من لال شجعته، وتحمٌك  لال الرازي:" 
الكبلم أن اإلنسان إذا تصور من المتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبابر، فهذا االعتماد ٌصٌر 
صارفا له عن فعله، فٌكون هذا الفعل كالشًء العاصً المتمرد علٌه الذي ال ٌطٌعه بوجه البتة، 

إذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهبل علٌه، فكؤن النفس جعلت بوساوسها ف
 .(ٔ)العجٌبة هذا الفعل كالمطٌع له بعد أن كان كالعاصً المتمرد علٌه"

 ثم اختلفوا فً صفة لتله إٌاه، كٌؾ كانت، والسبب الذي من أجله لتله، وفٌه وجوه: 
بَصخرة. وهذا  المول رواه السدي عن عبد هللا بن مسعود،  أحدها:أنه  وجده نابًما فشَدخ رأسه

 .(ٕ)وعن ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
والثانً: أنه لم ٌدر كٌؾ ٌمتله، فتمثَّل إبلٌس له فً هٌبة طٌر، فؤخذ طًٌرا فمطع رأسه، ثم وضعه 

 . (ٗ)جرٌج ، وابن(ٖ)بٌن حجرٌن فشَدخ رأسه، فعلَّمه المتل. وهذا لول مجاهد
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا عز ذكره لد أخبر عن  لال الطبري:" 

الماتل أنه لتل أخاه، وال خبر عندنا ٌمطع العذر بصفة لتله إٌاه. وجابٌز أن ٌكون على نحو ما لد 
ن كان. ؼٌر أن ذكر السدّي فً خبره وجابٌز أن ٌكون كان على ما ذكره مجاهد، وهللا أعلم أيُّ ذل

 .(٘)المتل لد كان ال شن فٌه"
فؤصبح من الخاسرٌن الذٌن باعوا  [، أي:"ٖٓ}فَؤَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٙ)آخرتهم بدنٌاهم"
 .(2)النمصان"«: الخسران»أي ممن خسر حسناته و لال النحاس:" 
 .(1)ٌعنً: فصار من المؽبونٌن فً العموبة" لال السمرلندي:" 
 .(5)خسر دنٌاه بإسخاط والدٌه وآخرته بسخط هللا علٌه" لال الواحدي:أي:" 
فؤصبح الماتل أخاه من ابنً آدم، من حزب الخاسرٌن، وهم الذٌن باعوا  لال الطبري:أي:" 

 .(ٓٔ)ه، وخابوا فً صفمتهم"آخرتهم بدنٌاهم، بإٌثارهم إٌاها علٌها، فُوكسوا فً بٌعهم، وؼبنوا فٌ
ممن خسر حسناته، وكان حٌن لتله سلبه ثٌابه وتركه عارٌا باألرض  لال الزجاج:أي:" 

 .(ٔٔ)المفار"
ٌعنً: خسر نفسه بإهبلكه إٌاها لموله تعالى إن الخاسرٌن الذٌن خسروا  لال الجصاص:" 

أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة وال داللة فً لوله فؤصبح من الخاسرٌن على أن المتل كان لٌبل وإنما 
 :(ٕٔ)المراد به ولت مبهم جابز أن ٌكون لٌبل وجابز أن ٌكون نهارا وهو كمول الشاعر

 أصبحت عاذلتً معتله 
 :(ٖٔ)ٌس  المراد النهار دون اللٌل، وكمول اآلخرول

                                                             
 .ٖٓٗ/ٔٔمفاتبح الؽٌب: (ٔ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٓٔ(:ص2ٗٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٓٔ(:ص2ٗ5ٔٔانظر تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٕ/ٓٔ(:ص2ٗ1ٔٔ(، و)2ٗ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .52ٕ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .ٖٙٔالوجٌز: (5)
 .ٕٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
، والزهرة 2ٖٕٔ/ٖالبٌت لمسكٌن بن عامر الحنظلً، كما فً  المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً: (ٕٔ)

 ْب.، والبٌت تمامه:" لرمْت بل هً وحمى للصخ1ٖٔ/ٔ]مرلم آلٌا[، وأمالً المالً:5ٕٕللبؽدادي:
، والجمل 2ٖ٘/ ٔ، وتخرٌجه فٌه، وزد علٌه: ؼرٌب أبى عبٌد، وؼرٌب الحدٌث البن لتٌبة ٙٙدٌوانه ص (ٖٔ)

، ورصؾ المبانى 2ٕٙ، واألزهٌة ص 5ٕٗ، والبؽدادٌات ص 1ٖٖ/ ٕ، واألصول ٖٖٔالمنسوب للخلٌل ص 
الشعر فى المعاجم، . وٌؤتى هذا 11ٔ/ ٔ، وشرح أبٌات المؽنى 55ٖ، وفهارسه، والجنى الدانى ص 5ٔٔص 
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 ٌلحٌننى وألومهنّه  بكرت علّى عواذلى            
ولم ٌرد بذلن أول النهار دون آخره وهذا عادة العرب فً إطبلق مثله والمراد به الولت 

 .(ٔ)المبهم"
لٌل: إن لابٌل لما لتل أخاه هرب إلى عدن من أرض الٌمن، فؤتاه إبلٌس  لال الرازي:" 

ولال: إنما أكلت النار لربان هابٌل ألنه كان ٌخدم النار وٌعبدها، فإن عبدت النار أٌضا حصل 
 ممصودن، فبنى بٌت نار وهو أول من عبد النار.

، ولٌل بالبصرة وروي أن هابٌل لتل وهو ابن عشرٌن سنة، وكان لتله عند عمبة حراء
فً موضع المسجد األعظم، وروي أنه لما لتله اسود جسده وكان أبٌض، فسؤله آدم عن أخٌه، 
فمال ما كنت علٌه وكٌبل، فمال بل لتلته، ولذلن اسود جسدن، ومكث آدم بعده مابة سنة لم 

 .(ٕ)ٌضحن لط"
 الفوابد:

َعْت لَهُ نَْفسُهُ لَتَْل أَِخٌِه{ -ٔ ، على أنه كان ٌهاب لتل أخٌه، وتجبن فطرته دونه، ٌدلأن لوله }فََطوَّ
فما زالت نفسه األمارة بالسوء تشجعه علٌه حتى تجرأ ولتل عمب التطوٌع ببل تفكر وال تدبر 

 للعالبة.
لالت المعتزلة: لو كان خالك الكل هو هللا تعالى لكان ذلن التزٌٌن والتطوٌع مضافا إلى هللا  -ٕ

 تعالى ال إلى النفس.
: أنه لما أسندت األفعال إلى الدواعً، وكان فاعل تلن الدواعً هو هللا تعالى فكان فاعل وجوابه

 .(ٖ)األفعال كلها هو هللا تعالى
 

 المرآن

ٌْلَتَا أََعَجْزُت  ٌَْف ٌَُواِري َسْوَءةَ أَِخٌِه لَاَل ٌَا َو ُ غَُراباا ٌَْبَحُث فًِ اْْلَْرِض ِلٌُِرٌَهُ َك أَْن }فَبَعََث ّللا 
 [ٖٔ({ ]المائدة: ٖٔأَكُوَن ِمثَْل َهذَا اْلغَُرا ٌِ فَؤَُواِرَي َسْوَءَة أَِخً فَؤَْصبََح ِمَن الن اِدِمٌَن )

 التفسٌر:
لما لتل لابٌُل أخاه لم ٌعرؾ ما ٌصنع بجسده، فؤرسل هللا ؼراًبا ٌحفر حفرةً فً األرض لٌدفن 

ب لابٌل، ولال: أعجزُت أن أصنع مثل فٌها ؼرابًا َمٌِّتًا؛ لٌدل لابٌل كٌؾ ٌدفن ُجثمان أخ ٌه؟ فتعجَّ
صنٌع هذا الؽراب فؤستَُر عورة أخً؟ فَدفََن لابٌل أخاه، فعالبه هللا بالندامة بعد أن رجع 

 بالخسران.
ُ ؼَُراًبا ٌَْبَحُث فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة:   [، أي:" فؤرسل هللا ؼراًبا ٖٔلوله تعالى:}فَبََعَث َّللاَّ

ٌِّتًا"ٌحفر حفرةً فً ا  .(ٗ)ألرض لٌدفن فٌها ؼرابًا َم
فؤثار هللا للماتل إذ لم ٌدر ما ٌصنع بؤخٌه الممتول، ؼرابًا ٌحفر فً  لال الطبري:أي:" 

 .(٘)األرض، فٌثٌر ترابها"
مه إلٌه حتى أروح لال عطٌة:"  ، وعكفت علٌه الطٌر والسباع تنتظر (ٙ)لما لتله ندم، فضَّ

 .(2)متى ٌَْرمً به فتؤكله"

                                                                                                                                                                               

( ٖٙفى مادة )أنن(، وفى كتب التفسٌر وإعراب المرآن، فى الكبلم على لوله تعالى: إِْن هذاِن لَساِحراِن اآلٌة )
، وتفسٌر ٖٗٗ/ ٕ، وإعراب المرآن للنحاس ٖٖٙ/ ٖمن سورة طه. انظر مثبل معانى المرآن وإعرابه للزجاج 

 .1ٕٔ/ ٔٔ،2ٕٗ/ ٙالمرطبى 
 .5ٗ-1ٗ/ٗن:أحكام المرآ (ٔ)
 . وسوؾ ٌؤتً ذكر تلن النصوص فً تفسٌر اآلٌة التالٌة.ٕٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (مٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .أروح اللحم ، وأراح  . أنتن(ٙ)
 .ٕٕٙ/ٓٔ(:ص2٘5ٔٔأخرجه الطبري) (2)
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 .(ٔ)لتل ؼراٌب ؼراًبا، فجعل ٌحثُو علٌه" لتادة:" لال
وارى الؽراب الؽراب. لال: كان ٌحمله على عاتمه مابة سنة ال ٌدري ما  لال مجاهد:" 

 .(ٕ)ٌصنع به، ٌحمله وٌضعه إلى األرض، حتى رأى الؽراب ٌدفن الؽراَب"
 ٌعلم كٌؾ ٌَْدفن. :" لما مات الؽبلم تَركه بالعراء، واللال السدي بإسناده إلى الصحابة 

فبعث هللا جل وعّز ؼرابٌن أخوٌن، فالتتبل فمتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم َحثا علٌه. فلما رآه 
لال: ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً ، فهو لول هللا: فبعث هللا 

 .(ٖ)ؼرابًا ٌبحث فً األرض لٌرٌه كٌؾ ٌواري سوأة أخٌه "
معناه ٌفتش التراب بمنماره وٌثٌره، ومن هذا سمٌت سورة براءة  عطٌة:"لال ابن  

 :(ٗ)البحوث ألنها فتشت عن المنافمٌن ومن ذلن لول الشاعر
 إن الناس ؼطونً تؽطٌت عنهم                وإن بحثونً كان فٌهم مباحث

  .(٘)وفً مثل: ال تكن كالباحث عن الشفرة"
 :(ٙ)لال الشاعرو

 السوء لامت برجلها             إلى مدٌة مدفونة تستثٌرهافكانت كعنز 
ٌَْؾ ٌَُواِري َسْوَءةَ أَِخٌِه{ ]المابدة:  [، أي:" لٌدل لابٌل كٌؾ ٌدفن ٖٔلوله تعالى:}ِلٌُِرٌَهُ َك

 .(2)ُجثمان أخٌه"
 .(1)لٌرٌه كٌؾ ٌواري جٌفةَ أخٌه" لال الطبري:أي:" 
ل: لٌرٌه هللا، أو لٌرٌه الؽراب، أي لٌعلمه، ألنه }لٌرٌه{، فٌه وجهان: األو لال الرازي:" 

 .(5)لما كان سبب تعلمه فكؤنه لصد تعلٌمه على سبٌل المجاز"
والضمٌر فً لوله: }سوأة أخٌه{، ٌحتمل أن ٌعود على لابٌل وٌراد  لال ابن عطٌة:" 

ول أشهر باألخ هابٌل، وٌحتمل أن ٌعود على الؽراب الباحث وٌراد باألخ الؽراب المٌت، واأل

 .(ٓٔ)فً التؤوٌل"
 :(ٔٔ)[، وجوهَٖٔسْوَءةَ أَِخٌِه{ ]المابدة:  وفً معنى لوله تعالى:}

 .(ٕٔ)أحدها: ٌعنً: عورة أخٌه. ذكره السمرلندي
}سوأة أخٌه{: عورة أخٌه، وهو ما ال ٌجوز أن ٌنكشؾ من جسده،  لال الرازي:" 

 .(ٖٔ)والسوأة الفضٌحة لمبحها"
السوأة: العورة، وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جمٌع الجسد  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗٔ)لبلهتمام بها، وألن سترها أوكد"
 .(ٙٔ). وهذا اختٌار اإلمام الطبري(٘ٔ)والثانً: جٌفة أخٌه ألنه تركه حتى أنتن، فمٌل لجٌفته سوأة

                                                             
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٕٙٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٓٔ(:ص2٘ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٗٔ/ٙ، وذكره المرطبً: 1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 بتمامه. ٖٗٔ/ٙ، وذكره المرطبً: 1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٖٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (5)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٖٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗٔ)
 .ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .5ٕٕ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)



ٕ٘2 
 

 .(ٔ)ٌعنً: جسده المٌت، فإنه مما ٌستمبح أن ٌرى. أفاده البٌضاوي والثالث:
هذه الحالة التً تسوء الناظر بمجموعها، وأضٌفت إلى « بالسوأة»وٌحتمل أن ٌراد الرابع: و

الممتول من حٌث نزلت به النازلة ال على جهة الؽض منه بل الؽض حك للماتل وهو الذي أتى 
 .(ٕ)أفاده ابن عطٌة«. بالسوأة»

 وفً الؽراب المبعوث لوالن:
ً على صورة  الؽراب، فبحث األرض على سوأة أخٌه حتى عرؾ كٌؾ أحدهما: أنه كان ملكا

 .(ٖ)ٌدفنه. ذكره الماوردي
 :(ٗ)والثانً: أنه كان ؼراباً، بحث األرض على ؼراب آخر. وفٌه وجوه

أحدها: أن لابٌل لم ٌدر كٌؾ ٌفعل بهابٌل حتى بعث هللا الؽرابٌن، فتنازعا فالتتبل، فمتل أحدهما 
 بحث األرض علٌه.اآلخر، ف
عباس:" مكث ٌحمل أخاه فً ِجراٍب على رلبته سنًة، حتى بعث هللا جل وعز  لال ابن 

 .(٘)الؽَُرابٌن، فرآهما ٌبحثان، فمال: أعجزُت أن أكون مثل هذا الؽراب  ؟ فدفن أخاه"
لال مجاهد:": بعث هللا ؼرابًا حتى حفر آلخر إلى جنبه مٌت وابن آدم الماتل ٌنظر إلٌه 

 .(ٙ)ثم بحث علٌه حتى ؼٌَّبه"
 الثانً: أن الؽراب إنما بعث لٌري ابن آدم كٌفٌة المواراة لهابٌل خاصة.

والثالث: ولٌل: إن الؽراب بحث األرض على طعمه  لٌخفٌه إلى ولت الحاجة إلٌه، ألنه من 
، وذكره (2)عادة الؽراب فعل ذلن، فتنبه لابٌل ذلن على مواراة أخٌه. وهذا لول أبً مسلم

 .(1)المرطبً
 .(5)مسلم: "عادة الؽراب دفن األشٌاء فجاء ؼراب فدفن شٌبا فتعلم ذلن منه"لال أبو  
وظاهر اآلٌة أن هابٌل هو أول مٌت من بنً آدم، ولذلن جهلت سنة  لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)المواراة"
ٌْلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَكُوَن ِمثَْل َهذَا اْلؽَُراِب فَؤَُواِرَي َسْوءَ  ةَ أَِخً{ لوله تعالى:}لَاَل ٌَا َو

ب لابٌل، ولال: أعجزُت أن أصنع مثل صنٌع هذا الؽراب فؤستَُر ٖٔ]المابدة:  [، أي:" فتعجَّ
 .(ٔٔ)عورة أخً؟"

ٌعنً: أضعفت فً الحٌلة أن أكون مثل هذا الؽراب، فؤؼطً عورة  لال السمرلندي:"
 .(ٕٔ)أخً"

رابان التَتبَل فمتل أنه بعثه هللا عز ذكره ٌبحُث فً األرض، ذكر لنا أنهما ؼ لال لتادة:"
ًّ ٌَْحثًِ على المٌت التراَب، فعند ذلن لال  أحدهما صاحبه، وذلن ٌعنً ابن آدم ٌنظر، وجعل الح

 .(ٖٔ)ما لال:}ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب{ اآلٌة، إلى لوله: }من النادمٌن{"

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1ٔ/!ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .1ٙ/ٕانظر: أحكام المرآن الن العربً: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٓٔ(:ص2٘٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٔٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٔٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 . .ٖٔٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب:(5)
 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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ًٌّا إلى ؼراب مٌّت، فجعل الؽراب ا لال الضحان:"  ًُّ ٌواري سوأة بعث هللا ؼرابًا ح لح
الؽراب المٌت، فمال ابن آدم الذي لتل أخاه: }ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب{، 

 .(ٔ)اآلٌة"
لوله:}ٌا وٌلتى{، اعتراؾ على نفسه باستحماق العذاب، وهً كلمة  لال الرازي:" 

ه فناداه تستعمل عند ولوع الداهٌة العظٌمة، ولفظها لفظ النداء، كؤن الوٌل ؼٌر حاضر ل
زٌادة بٌان كما فً لوله: }ٌا  «ٌا»لٌحضره، أي أٌها الوٌل احضر، فهذا أوان حضورن، وذكر 

 .(ٕ)["2ٕوٌلتى أألد{ ]هود: 
لكن من العرب من ٌبدل من الٌاء ألفا « ٌا وٌلتً»واألصل « ٌا وٌلتى»ولرأ الجمهور: 

على هاء السكت فٌمول ٌا وٌلتاه. وٌا ؼبلما وٌمؾ بعضهم « ٌا وٌلتى»وٌفتح الٌاء لذلن فٌمولون 
ونداء الوٌلة هو على معنى احضري فهذا أوانن، وهذا « ٌا وٌلتى»ولرأ الحسن بن أبً الحسن 

[ وفً لوله: ٌا عجبا وما جرى مجراه من نداء هذه ٖٓهو الباب فً لوله:}ٌا حسرة{ ]ٌس: 
 .(ٖ)األمور التً ال تعمل وهً معان

لجٌم. ولرأ ابن مسعود والحسن والفٌاض وطلحة بن بفتح ا« أعجزت»ولرأ الجمهور:  
 .(ٗ)بكسر الجٌم، وهً لؽة« أعجزت»سلٌمان:

بسكون الٌاء، وهً لؽة لتوالً « فؤواري»ولرأ طلحة بن مصرؾ والفٌاض بن ؼزوان: 
  .(٘)الحركات

د أن رجع [، أي:" فعالبه هللا بالندامة بعٖٔلوله تعالى:}فَؤَْصبََح ِمَن النَّاِدِمٌَن{ ]المابدة: 
 .(ٙ)بالخسران"

 .(2)لال الحسن البصري: "عبله هللا بندامة بعد خسران"
 .(1)على حمله حٌث لم ٌدفنه حٌن لتله" لال السمرلندي:أي:

 .(5)على ما فرط منه، من معصٌة هللا عز ذكره فً لتله أخاه" لال الطبري:أي:" 
بالكتاب األّول، لال: لما عن ابن إسحاق، فٌما ٌذكر عن بعض أهل العلم أخرج الطبري 

ل لتٌل من بنً آدم  لتله سُِمط فً ٌدٌه، ولم ٌَْدر كٌؾ ٌوارٌه. وذلن أنه كان، فٌما ٌزعمون، أوَّ
وأّول مٌت لال:}ٌا وٌلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً{ اآلٌة،  إلى 

زعم أهل التوراة أن لابٌل حٌن لوله:}ثم إن كثًٌرا منهم بعد ذلن فً األرض لمسرفون{، لال: وٌ
لتل أخاه هابٌل لال له جل ثناإه: ٌا لابٌل،  أٌن أخون هابٌل ؟ لال: ما أدري، ما كنت علٌه 
رلٌبًا! فمال هللا جل وعز له: إّن صوت دم أخٌن لٌناِدٌنً من األرض، اآلن أنت ملعون من 

فً األرض، فإنها ال تعود األرِض التً فتحت فاها فبلعت دم أخٌن من ٌدن. فإذا أنت عملت 
تعطٌن حرثَها حتى تكون فزًعا تابًها فً األرض. لال لابٌل: عظمت خطٌبتً من أن تؽفرها! لد 
أخرجتنً الٌوم عن وجه األرض، وأتوارى من لُدَّامن، وأكون فزًعا تابًها فً األرض، وكل من 

ل لتٌبل ٌجزى بواحٍد سبعة، لمٌنً لتلنً! فمال هللا جل وعز: لٌس ذلن كذلن، وال ٌكون كل من لت
ولكن من لتل لابٌل ٌجزي سبعة، وجعل هللا فً لابٌل آٌة لببل ٌمتله كل من وجده، وخرج لابٌل 

 .(ٓٔ)من لدام هللا عز وجل من شرلً عدن الجنة"
                                                             

 .2ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٗٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٖٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
هذا الذي رواه ابن إسحك من لول أهل التوراة ، تجده فً كتاب . 1ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙ٘ٔٔتفسٌر الطبري) (ٓٔ)

 ن هذا اإلصحاح.الموم فً سفر التكوٌن ، فً اإلصحاح الرابع ، وهو ترجمة أخرى لهذه الفمرة م
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وعن خٌثمة لال:"لما لتل ابن آدم أخاه نَِشفت األرض دمه، فلُِعنت فلم تَْنَشؾ األرض دًما 
 .(ٔ)بعد"

 : ألٌس الندم توبة، فلم لم ٌمبل منه؟ فعنه خمسة أجوبة: فان لٌل
أحدها: أنه ٌجوز أن ال ٌكون الندم توبة لمن تمدمنا، وٌكون توبة لهذه األمة، ألنها خصت 

 . (ٕ)بخصابص لم تشارن فٌها، لاله الحسن بن الفضل
 .(ٖ)والثانً: أنه ندم على حمله ال على لتله

الدفن إال من الؽراب صار من النادمٌن على حمله على ظهره لال الرازي:" لما لم ٌعلم  
 . (ٗ)سنة"

 . (٘)والثالث:أنه ندم إذ لم ٌواره حٌن لتله
لال الرازي:" أنه كان عالما منه بكٌفٌة دفنه، فإنه ٌبعد فً اإلنسان أن ال ٌهتدي إلى هذا  

رأى الؽراب ٌدفن الؽراب المدر من العمل، إال أنه لما لتله تركه بالعراء استخفافا به، ولما 
اآلخر رق للبه ولال: إن هذا الؽراب لما لتل ذلن اآلخر فبعد أن لتله أخفاه تحت األرض، 

 .(ٙ)أفؤكون ألل شفمة من هذا الؽراب"
 . (2)والرابع: أنه ندم على فوات أخٌه، ال على ركوب الذنب

 .(1)أنه ندم ولم ٌستمر ندمه والخامس:
 ى إكرام هللا لهابٌل بؤن لٌض له الؽراب حتى واراه.والسادس: أنه ندم عندما رأ

ولال لوم: كان لابٌل ٌعلم الدفن، ولكن ترن أخاه بالعراء استخفافا به،  لال المرطبً:" 
فبعث هللا ؼرابا ٌبحث التراب على هابٌل لٌدفنه، فمال عند ذلن:}ٌا وٌلتى أعجزت أن أكون مثل 

نادمٌن{، حٌث رأى إكرام هللا لهابٌل بؤن لٌض له هذا الؽراب فؤواري سوأة أخً فؤصبح من ال
 .(5)الؽراب حتى واراه، ولم ٌكن ذلن ندم توبة"

أنه ما كان ٌعلم كٌؾ ٌدفن الممتول، فلما تعلم ذلن من الؽراب علم أن الؽراب أكثر  والسابع:
على  علما منه وعلم أنه إنما ألدم على لتل أخٌه بسبب جهله وللة معرفته، فندم وتلهؾ وتحسر

 .(ٓٔ)فعله. أفاده الرازي
أن ندمه كان ألجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد لتله، فلما رأى أن  لال الرازي:" 

الؽراب دفنه ندم على لساوة للبه ولال: هذا أخً وشمٌمً ولحمه مختلط بلحمً ودمه مختلط 
بدمً، فإذا ظهرت الشفمة من الؽراب على الؽراب ولم تظهر منً على أخً كنت دون الؽراب 

فكان ندمه لهذه األسباب، ال ألجل الخوؾ من هللا تعالى فبل جرم  فً الرحمة واألخبلق الحمٌدة
 .(ٔٔ)لم ٌنفعه ذلن الندم"

أنه صار من النادمٌن على لتل أخٌه، ألنه لم ٌنتفع بمتله، وسخط علٌه بسببه أبواه  والثامن:
 .(ٕٔ)وإخوته، فكان ندمه ألجل هذه األسباب ال لكونه معصٌة

سلم، لكن الندم له شروط، فكل من جاء بشروطه لبل  لال ابن العربً:" كل من ندم فمد 
 .(ٔ)منه، ومن أخل بها أو بشًء منها لم ٌمبل"

                                                             
 .5ٕٕ/ٓٔ(:ص2ٙٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٕ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٗ)
 .5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (٘)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 ٕٗٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:5ٖ٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (2)
 .ٕٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔٔ)
 .ٕٖٗ/ٔٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕٔ)
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لما رأى لابٌل فعل الؽراب تنبه على ما ٌجب أن ٌصنع بؤخٌه، ورأى  لال ابن عطٌة:" 
لصور نفسه وجهل البشر باألمور، فمال:}ٌا وٌلتى أعجزت{ اآلٌة، واحتمر نفسه ولذلن ندم... ثم 

لابٌل وارى أخاه وندم على ما كان منه من معصٌة هللا فً لتله حٌث ال ٌنفعه الندم، واختلؾ  إن
 .(ٕ)العلماء فً لابٌل هل هو من الكفار أو من العصاة، والظاهر أنه من العصاة"

 .(ٖ)لال أبو اللٌث عن ابن عباس: "لو كانت ندامته على لتله لكانت الندامة توبة منه"و 
ًّ  من الؽرٌب أّن هللا أخبر عنه أنّه ندم وأّنه فً النّار، ولالووإن لٌل: أنه  صّلى  -النّب

 .(ٗ): "النَِّدُم تَوبَةٌ"-هللا علٌه وسلم 
 :(٘) فمال علماإنا عنه ثبلثة أَْوُجهٍ 

أحدها: أّن الحدٌث لم ٌصّح، ولكن المعنى صحٌٌح، وكلُّ من ندم َسِلَم، لكن النَدم له شروطٌ، من 
 لُِبَل منه، ومن أََخلَّ بها ولم ٌؤت بها لم ٌُْمبل منه.جاء بها 

. -الثّانً   لٌل: معناه نَِدَم ولم ٌَستَمّر نََدُمه، وإنّما ٌُْمبَُل النََّدُم إذا اْستََمرَّ
والثالث: لال علماإنا: النََّدُم على المعاصً  إنّما ٌمُع بشرِط العَْزِم أالَّ ٌعود وال ٌفعل فً 

 المستمبل.
والظاهر أن لابٌل عُوجل بالعموبة، كما ذكره مجاهد  بن َجْبر أنه علمت بن كثٌر:"لال ا

ساله بفخذه ٌوم لتله، وجعل هللا وجهه إلى الشمس حٌث دارت عموبة له وتنكٌبل به. ولد ورد فً 
ل هللا عموبته فً الدنٌا»الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  مع ما ٌَدَّخر  ما من ذنب أجدر أن ٌُعَجَّ

. ولد اجتمع فً فعل لابٌل هذا وهذا، فإنا هلل (ٙ)«لصاحبه فً اآلخرة، من البَْؽً ولطٌعة الرحم
 .(2)وإنا إلٌه راجعون"

فالظاهر أن هللا سبحانه وتعالى لم ٌعؾ عنه؛ ألنه لم ٌتب مما فعل بؤخٌه،  ولال الممدم:"
ٌعنً: على حٌرته حٌث لم ٌهتد إلى ما اهتدى فٌلزم أن ٌفسر لوله تعالى: }فؤصبح من النادمٌن{، 

إلٌه الؽراب األعجم، فكان أخس وألل من الؽراب األعجم، ولو كان نادماً على لتل أخٌه لكانت 
 الندامة توبة، لكنه لم ٌتب.

وظاهر اآلٌات أنه ما كان ٌعلم كٌؾ ٌدفن الممتول، وأنه تعلم ذلن من الؽراب، وال مانع 
جوز خفاإه على اإلنسان، السٌما والعالم فً أول طور النشؤة، وكان من ذلن؛ إذ مثله مما ٌ

هابٌل أول لتٌل من بنً آدم، فٌكون أول مٌت، فٌحتمل أنه لم ٌكن ٌعرؾ ما وٌصنع بالمٌت إذا 
 .(1)مات أو بالمتٌل إذا لتل"

لال الطبري:" وكل ما ذكر هللا عز وجّل فً هذه اآلٌات، مثٌل ضربه هللا عز ذكره لبنً 
ض به المإمنٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على استعمال العفِو والصفح عن الٌهود  آدم، وحرَّ
الذٌن كانوا هموا بمتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولتلهم من بنً النضٌر، إذ أتوهم ٌستعٌنونهم فً دٌة لتٌلً عمرو 

فهم جل وعز رداءة سجٌَّة أوابله م، وسوء استمامتهم على منهج الحك، بن أمٌة الضمري، وعرَّ
مع كثرة أٌادٌه وآالبه عندهم. وضرب مثلهم فً َؼْدرهم، ومثل المإمنٌن فً الوفاء لهم والعفو 
بٌَن لرابٌنهما، اللذٌن ذكرهما هللا فً هذه اآلٌات. ثم ذلن مثٌل لهم على  عنهم، بابنً آدم الممّرِ

ً بالفاضل منهما دون الطالح، وبذلن جا  .(5)ملسو هيلع هللا ىلص"-ء الخبر عن رسول هللا التؤّسِ
                                                                                                                                                                               

 .11/ٕأحكام المرآن: (ٔ)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٗ، ومحاسن التؤوٌل:ٕٗٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:1ٖٗ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٖ)
(، وأبو ٕٕ٘ٗ، وابن ماجه )2ٖٙ/ ٔ(، وأحمد: ٘ٓٔ(، والحمدي )ٗٗٓٔأخرجه ابن المبارن فً الزهد )(ٗ)

 .( من حدٌث ابن مسعودٕٔٙ(، وابن حبّان )5ٙ5ٌٗعلى )
 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٖالمسالن فً شرح موطؤ مالن:  (٘)
أبً بكرة ، رضً هللا ( من حدٌث ٕٔٔٗ( وابن ماجة فً سننه برلم )5ٕٓٗ( رواه أبو داود فً سننه برلم )(ٙ)

 .عنه
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕ/ٔٗتفسٌر المران الكرٌم: دروس صوتٌة: (1)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)



ٕٙٔ 
 

، أنه لال: "إن ابنً آدم ُضِربا مثبل لهذه األمة، فخذوا -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن الحسن، عن النبً 
 . (ٔ)بالخٌر منهما"

ٌمال: إن آدم وحواء أتٌا لبره وبكٌا أٌاما علٌه، ثم إن لابٌل كان على  لال السمرلندي:"
 .(ٕ)فنطحه ثور فولع على السفح فتفرلت عروله، وٌمال: دعا علٌه آدم فانخسفت به"ذروة جبل، 

 .(ٕ)به"
ومن اإلسرابٌلٌات ما رواه الطبري، وابن كثٌر فً تفسٌرهما كذلن ذكره السٌوطً فً 

أن آدم لما لتل أحد ابنٌه اآلخر مكث مابة عام ال ٌضحن حزنًا علٌه؛ فؤتى على "الدر": من 
ٌان هللا وبٌان، وبُشر بؽبلم؛ فعند ذلن ضحن، وكذلن ما ذكره من أن آدم رأس المابة فمٌل له: ح

 رثى ابنه بشعر. -علٌه السبلم-
أخرج الطبري عن سالم بن أبً الجعد لال: لما لتل ابن آدم أخاه، مكث آدم مابة سنة 

ٌّان هللا وبٌّان! فمال: بٌان ، أضحكن"  .(ٖ)حزٌنًا ال ٌضحن، ثم أتً فمٌل له: ح
 طبري عن علً بن أبً طالب: "لما لتل ابن آدم أخاه، بكاه آدم فمال: وأخرج ال

 تَؽٌَّرت الببلد وَمْن َعلٌَها           فَلَْوُن األرض ُمْؽبر لَبٌح 
 تؽٌَّر كل ذي لون وطعم          وللَّ بََشاَشة الوْجه الملٌح

 : -علٌه السبلم-فؤجٌب آدم 
ٌْت الذبٌح   أبَا َهابٌل لَْد لُتبل َجمٌعًا           وصار الحً كالم

 (ٗ)وَجاء بشرةٍ لد كان ِمْنها        َعلى َخوؾ فجاء بها ٌَصٌح"
 . (٘)وذكره ابن كثٌر فً تفسٌره

مٌزان "ولد طعن فً نسبة هذه األشعار إلى نبً هللا آدم اإلمام الذهبً فً كتابه: 
 .(ٙ)فة المخرمً أو شٌخه"فاآل ، ولال:"االعتدال

وأنه رثاه بشعر، « وروى أن آدم مكث بعد لتله مابة سنة ال ٌضحن لال الزمخشري:"
وهو كذب بحت، وما الشعر إال منحول ملحون. ولد صح أن األنبٌاء علٌهم السبلم معصومون 

 .(2)من الشعر"
واألنبٌاء ال ٌمولون لال الشٌخ دمحم أبو شهبة:"وما الشعر الذي ذكروه إال منحول مختلك، 

ْعَر َوَما ٌَْنبَِؽً لَهُ إِْن هَُو إِالَّ ِذْكٌر َولُْرآٌن ُمِبٌٌن{  الشعر... لال هللا تبارن وتعالى: }َوَما َعلَّْمنَاهُ الّشِ
[، والحك: أنه شعر فً ؼاٌة الركاكة، واألشبه أن ٌكون هذا الشعر اختبلق إسرابٌلً 5ٙ]ٌس: 

لٌل، أو لصاص ٌرٌد أن ٌستولً على للوب الناس بمثل هذا لٌس له من العربٌة إال حظ ل
 .(1)الهراء"

                                                             
 .ٖٕٓ/ٓٔ(:ص2ٙ1ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 . ولم الؾ علٌه..1ٖ٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
ظالم بن شٌطان األزدي  . حسام بن مصن بن . فً اسناده ٕٓٔ-5ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٕٓٔٔتفسٌر الطبري) (ٖ)

روى عن الحسن. وابن سٌرٌن ، ولتادة ، ونافع مولى ابن عمر. روى عنه أبو داود الطٌالسً ، وهشٌم ، وٌزٌد 
بن هرون ، وؼٌرهم. ضعفوه ، حتى لال ابن معٌن :  كان كثٌر الخطؤ ، فاحش الوهم ، حتى خرج عن حد 

 االحتجاج به  . مترجم فً التهذٌب.
ؼٌاث بن إبراهٌم النخعً ، الكوفً  ، لال ٌحٌى . وفً إسناده ٕٓٔ-5ٕٓ/ٓٔ(:ص2ٕٔٔٔلطبري)تفسٌر ا (ٗ)

بن معٌن :  كذاب خبٌث  . ولال خالد بن الهٌاج :  سمعت أبً ٌمول : رأٌت ؼٌاث بن إبراهٌم ، ولو طار على 
 5ٓٔ/ٔ/ٗجم فً الكبٌر رأسه ؼراب لجاء فٌه بحدٌث! ولال : إنه كان كذابًا ٌضع الحدٌث من ذات نفسه  . متر

 ، وفً لسان المٌزان ، ومٌزان االعتدال. 2٘/ٕ/ٖ، وابن أبً حاتم 
وفً المخطوطة والمطبوعة ، سمط من اإلسناد  عن ؼٌاث بن إبراهٌم  ، وزدته من إسناد أبً جعفر فً تارٌخه 

 ، وروى الخبر هنان. 2ٕ:  ٔ
 .5ٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .٘٘ٔ/ٔمٌزان اإلعتدال: (ٙ)
 .ٕٙٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .1ٖٔاإلسرابٌلٌات وأثرها فً كتب التفسٌر:(1)



ٕٕٙ 
 

لال األلوسً: "وروي عن مٌمون بن مهران عن الحبر ابن عباس، رضً هللا عنهما، 
لد لال شعًرا فمد كذب، إن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص واألنبٌاء كلهم فً  -علٌه السبلم  -من لال: آدم »أنه لال: 

ر سواء، ولكن لما لتل لابٌل هابٌل بكاه آدم بالسرٌانٌة، فلم ٌزل ٌنمل، حتى وصل النهً عن الشع
، «إلى ٌعرب بن لحطان، وكان ٌتكلم بالعربٌة، والسرٌانٌة، فمدم فٌه وأخر، وجعله شعًرا عربًٌا

وذكر بعض علماء العربٌة: أن فً ذلن لحًنا، وإلواء، وارتكاب ضرورة، واألولى عدم نسبته 
 .(ٔ)لما فٌه من الركاكة الظاهرة" إلى ٌعرب ؛

 الفوابد:
 .(ٕ)وفً هذه المصة تحذٌر من الحسد، ألنه الذي أهلن لابٌل" لال ابن الجوزي:"-ٔ
أن هللا تعالى بعث الؽراب حكمة، لٌرى ابن آدم كٌفٌة المواراة، وهو معنى لوله تعالى:} ثم  -ٕ

سنة بالٌة فً الخلك، فرضا على  [، فصار فعل الؽراب فً المواراةٕٔأماته فؤلبره[]عبس: 
جمٌع الناس على الكفاٌة، من فعله منهم سمط فرضه عن البالٌن. وأخص الناس به األلربون 

 الذٌن ٌلونه، ثم الجٌرة، ثم سابر المسلمٌن. 
وأما الكفار فمد روى أبو داود عن علً لال: " لما مات أبو طالب أتٌت النبً صلى هللا 

عمن الشٌخ الضال لد مات، فمال: " انطلك فواره، وال تحدثن شٌبا حتى علٌه وسلم، فملت: إن 
تؤتٌنً " لال: فانطلمت فوارٌته. فؤمرنً فاؼتسلت، ثم دعا لً بدعوات ما أحب أن لً بهن ما 

 .(ٗ( )ٖ)«عرض من شًء 
 : (٘)أن دفن المٌت لوجهٌن -ٖ

 أحدهما: لستره. 
 الثانً: لببل ٌإذي األحٌاء بجٌفته.

ٌحٌى بن زهدم لال: حدثنً أبً عن أبٌه عن أنس لال: سمعت رسول هللا روي عن  

امتن هللا عز وجل على ابن آدم بثبلث بعد ثبلث، بالرٌح بعد الروح فلوال إن الرٌح »ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
ٌمع بعد الروح ما دفن حمٌم حمٌما، وبالدودة فً الحبة فلوال أن الدودة تمع فً الحبة ألكنزها 

ملون وكانت حبا من الدنانٌر والدراهم. وبالموت بعد الكبر، فإن الرجل لٌكبر حتى ٌمل نفسه ال
 .(ٙ)وٌمله أهله وولده وألرباإه فكان الموت أٌسر له"

ومنها: أن الندم إذا لم ٌكن لمبح المعصٌة فلٌس بتوبة، ففً اآلٌة داللة على أن الندم إذا لم  -ٗ
ً من هللا ٌكن لمبح المعصٌة لم ٌكن توبة،  فهو هنا لم ٌندم على لبح المعصٌة، أو لم ٌندم خوفا

تبارن وتعالى، ولذلن لم ٌنفعه هذا الندم، ٌمول الرازي: ندم على لساوة للبه كونه دون الؽراب 
 فً الرحمة فكان ندمه لذلن، ال ألجل الخوؾ من هللا تعالى، فبل جرم لم ٌنفعه ذلن الندم.

[: فٌه دلٌل ٖٔلى: }أعجزت أن أكون مثل هذا الؽراب{ ]المابدة: لال ابن العربً:" لوله تعا-٘
 .(2)على لٌاس الشبه"

 
 المرآن

                                                             
 .1ٕٙ-1ٕ٘/ٖروح المعانً: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٔزاد االمسٌر: (ٕ)
، وأبو داود ٕٗٔ/ٔ، وابن سعد 2ٕٔٙو 5ٕٙ/ٖوأخرجه ابن أبً شٌبة ، ٕٖٖ/ٕ(:ص5ٕٓٔأخرجه أحمد) (ٖ)
( ، والدارلطنً فً "العلل" 5ٗٔ"الخصابص" )( ، وفً 5٘ٔ، وفً "الكبرى" )25/ٗ( ، والنسابً ٕٖٗٔ)
إسناده ضعٌؾ، ناجٌة بن كعب:  ]. 5ٖٗ-1ٖٗ/ٕ، وفً "دالثل النبوة" 51ٖ/ٖ، والبٌهمً فً "السنن" ٙٗٔ/ٗ

 هو األسدي، وهو مجهول[.
 .ٖٗٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .1ٙ/ٕأحكام المرآن البن العربً: (٘)
 .ٕٗٔ/ٙ، وتفسٌرالمرطبً:ٖ٘/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .12/ٕأحكام المرآن: (2)



ٕٖٙ 
 

ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اْْلَْرِض  فََكؤَن َما  }ِمْن أَْجِل ذَِلَن َكتَْبنَا َعلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل أَن هُ َمْن لَتََل نَْفساا بِغَ
أَْحٌَاَها فََكؤَن َما أَْحٌَا الن اَس َجِمٌعاا َولَمَْد َجاَءتُْهْم ُرسُلُنَا بِاْلبٌَِّنَاِت ثُم  إِن   لَتََل الن اَس َجِمٌعاا َوَمنْ 

ا ِمْنُهْم بَْعَد ذَِلَن فًِ اْْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن )  [ٕٖ({ ]المائدة: َٕٖكثٌِرا
 التفسٌر:

نفسا بؽٌر سبب من لصاص، أو فساد بسبب جناٌة المتل هذه َشَرْعنا لبنً اسرابٌل أنه من لتل 
فً األرض بؤي نوع من أنواع الفساد، الموجب للمتل كالشرن والمحاربة فكؤنما لتل الناس 
مها هللا فكؤنما  جمٌعًا فٌما استوجب من عظٌم العموبة من هللا، وأنه من امتنع عن لَتْل نفس حرَّ

لى حرمات الناس كلهم. ولمد أتت أحٌا الناس جمٌعًا؛ فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ ع
بنً إسرابٌل رسلُنا بالحجج والدالبل على صحة ما دَعوهم إلٌه من اإلٌمان بربهم، وأداء ما 
فُِرَض علٌهم، ثم إن كثًٌرا منهم بعد مجًء الرسل إلٌهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم 

 هللا وترن أوامره.
[، أي:" بسبب جناٌة ْٕٖبَنا َعلَى بَنًِ إِْسَراِبٌَل{ ]المابدة: لوله تعالى:}ِمْن أَْجِل ذَِلَن َكتَ  

 .(ٔ)المتل هذه َشَرْعنا لبنً اسرابٌل"
 .(ٕ)ٌمول: من أجل ابن آدم الذي لتل أخاه ظلًما" لال الضحان:" 
ٌعنى: من أجل ابنً آدم تعظٌما للدم، }كتبنا على بنً إسرابٌل{ فً  لال مماتل:" 
 .(ٖ)التوراة"
 .(ٗ)من جناٌة ابن آدم الماتل أخاه ظلًما حكمنا على بنً إسرابٌل" بري:أي:"لال الط 
ٌمول تعالى: } ِمْن أَْجِل { لَتْل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانًا، } َكتَْبنَا َعلَى  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)بَنًِ إِْسَرابٌَِل { أي: شرعنا لهم وأعلمناهم"
جمهور الناس على أن لوله: من أجل ذلن متعلك بموله كتبنا أي بسبب  لال ابن عطٌة:" 

[، أي ٖٔهذه النازلة ومن جراها كتبنا، ولال لوم: بل هو متعلك بموله: }من النادمٌن{ ]المابدة: 
 .(ٙ)ما ولع، والولؾ على هذا على ذلن، والناس على أن الولؾ من النادمٌن"« أجل»ندم من 
 :(2)من: جّرِ ذلن وَجرٌرته وجناٌته، لال الشاعرمن أجل ذلن{، ولوله:} 

ٌْنِهْم               لَِد اْحتََربُوا فًِ َعاِجٍل أَنَا آِجلُه  َوأَْهِل ِخَباٍء َصاِلحٍ ذَاُت بَ

                                                             
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٕ/ٓٔ(:ص22ٓٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 ٕٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .1ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
،  ٗٔ/  ٔ، وشرح إصبلح المنطك ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة (2)

 ، واللسان )أجل( ، وفً رواٌة البن برى ، فً اللسان:  ٖٖوشرح شعر زهٌر للشنتمري : 
ٍء َعِزٌٍز َعاِجل أَنَا آِجلُهْ  ًْ  َوأَْهل ِخبَاء آِمنٌِن ، َفَجْعتُُهْم ... بَِش

 أَْسعَى أَْسؤَُل اْلمَْوَم َمالَُهْم ... سَُإالََن بِالَّْشًِء الَِّذي أَْنَت َجاِهلُهْ  َوأَْلبَْلتُ 
 وٌروى الشطر األول ، من البٌت الثانً : َفؤَْلبَلَْت ِفً السَّاِعٌَن أَْسؤَُل َعْنُهمُ 

بن سعد بن زٌد  ونسبه أبو عبٌدة فً مجاز المرآن فمال : لال الخنوت ، وهو توبة بن مضرس ، أحد بنً مالن
مناة بن تمٌم. وإنما سماه الخنوت ، األحنؾ بن لٌس. ألن األحنؾ كلمه ، فلم ٌكلمه احتماًرا له ، فمال : إن 

 صاحبكم هذا الخنوت! والخنوت : المتجبر الذاهب بنفسه ، المستصؽر للناس  .
 و الخنوت  )بكسر الخاء ، ونون مشددة مفتوحة ، واو ساكنة(.

ولال :  ولتل أخواه ... فؤدرن األخذ بثؤرهما... وجزع على  1ًٙ المإتلؾ والمختلؾ ص : وذكره اآلمدي ف
أخوٌه جزًعا شدًٌدا ، ... وكان ال ٌزال ٌبكً أخوٌه ، فطلب إلٌه األحنؾ أن ٌكؾ ، فؤبى ، فسماه : الخنوت وهو 

 الذي ٌمنعه الؽٌظ أو البكاء من الكبلم  .
طك ، والشنتمري فً شرح دٌوان زهٌر إلى خوات بن جبٌر األنصاري ونسبه التبرٌزي فً شرح إصبلح المن

 صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وهو الذي ٌذكر فً خبر ذات النحٌٌن.
 .وألحك بشعر زهٌر بن أبً سلمى ، فً دٌوانه )شرح الشنتمري(
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 .(ٔ)ٌعنً بموله: أنا آجله ، أنا الجارُّ ذلن علٌه والجانًِ
لٌهم تضمنت فرض ذلن، كتبنا{، معناه: كتب بؤمرنا فً كتب منزلة علال ابن عطٌة:"} 

 وخص هللا تعالى: بنً إسرابٌل بالذكر ولد تمدمتهم أمم كان لتل النفس فٌهم محظورا لوجهٌن:
أحدهما: فٌما روي أن بنً إسرابٌل أول أمة نزل الوعٌد علٌهم فً لتل النفس فً كتاب، وؼلظ 

 األمر علٌهم بحسب طؽٌانهم وسفكهم الدماء.
كتب علٌهم هذا وهم مع ذلن ال ٌرعوون وال ٌنتهون بل هموا بمتل واآلخر: لتلوح مذمتهم فً أن 

 .(ٕ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص ظلما، فخصوا بالذكر لحضورهم مخالفٌن لما كتب علٌهم"
، بحذؾ الهمزة وفتح النون إللماء حركتها علٌها، ولرأ أبو «من اجل ذلن»ولرئ:  

خفؾ كسر النون ملمٌا لكسرة الهمزة ، بكسر الهمزة وهً لؽة فإذا «من إجل ذلن»جعفر:
 .(ٖ)علٌها

ٌِْر نَْفٍس أَْو فََساٍد فًِ اأْلَْرِض{ ]المابدة:   [، أي:" أنه ٕٖلوله تعالى:}أَنَّهُ َمْن لَتََل َنْفًسا بِؽَ
من لتل نفسا بؽٌر سبب من لصاص، أو فساد فً األرض بؤي نوع من أنواع الفساد، الموجب 

 .(ٗ)للمتل كالشرن والمحاربة"
من لتل نفسا بؽٌر نفس عمدا، }أو فساد فً األرض{: أو عمل فٌها بالشرن  لال مماتل:" 

  .(٘)وجبت له النار وال ٌعفى عنه حتى ٌمتل"
لال الزمخشري:أي:" بؽٌر لتل نفس، ال على وجه االلتصاص، أو بؽٌر فساد فً  

 .(ٙ)األرض وهو الشرن، ولٌل: لطع الطرٌك"
أي:ومن لتل نفًسا بؽٌر سبب من لصاص، أو فساد فً األرض،  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)واستحل لتلها ببل سبب وال جناٌة"
لوله تعالى: }بؽٌر نفس{، معناه: بؽٌر أن تمتل نفسا فتستحك المتل، ولد  لال ابن عطٌة:" 

لتل حرم هللا تعالى نفس المإمن إال بإحدى ثبلث خصال، كفر بعد إٌمان، أو زنا بعد إحصان، أو 
بجمٌع الزنا واالرتداد « الفساد فً األرض»نفس ظلما وتعدٌا. وهنا ٌندرج المحارب، و

 .(1)والحرابة"
 .(5)فسادها فً األرض، إنما ٌكون بالحرب هلل ولرسوله، وإخافة السبٌل"لال الطبري:" 

، بنصب الفساد على فعل محذوؾ وتمدٌره أو أتى «أو فسادا فً األرض»ولرأ الحسن:
 .(ٓٔ)أحدث فسادا، وحذؾ الفعل الناصب لداللة الكبلم علٌه فسادا أو
[، أي:" فكؤنما لتل الناس جمًٌعا فٌما ٕٖلوله تعالى:}فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعًا{ ]المابدة:  

 .(ٔٔ)استوجب من عظٌم العموبة من هللا"
لمتلهم  أي:المإمنون كلهم خصماء الماتل، ولد وترهم وتر من لصد لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)جمٌعا"

 .(ٖٔ)ألنه ال فرق عنده بٌن نفس ونفس" لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٙٔ/  ٔمجاز المرآن ألبً عبٌدة انظر:  (ٔ)
 .1ٕ/!ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .2ٕٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٕ/!ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 ٕٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 . 1ٕٔ/ٕ(انظر: المحرر الوجٌز:ٓٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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من حٌث أنه هتن حرمة الدماء وسن المتل، وجرأ الناس علٌه، أو من  لال البٌضاوي:" 
حٌث إن لتل الواحد ولتل الجمٌع سواء فً استجبلب ؼضب هللا سبحانه وتعالى والعذاب 

 .(ٔ)العظٌم"
ٌَاَها فََكؤَنََّما أَْحٌَا النَّاَس َجِمٌعًا{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَمْن   [، أي:" أي ومن تسبَّب ٕٖأَْح

 .(ٕ)لبماء حٌاتها واستنمذها من الَهلَكة فكؤنه أحٌا جمٌع الناس"
 .(ٖ)أي: حرم لتلها واعتمد ذلن، فمد سلم الناس كلهم منه بهذا االعتبار" لال ابن كثٌر:" 
مذها من بعض أسباب الهلكة لتل أو ؼرق أو حرق أو هدم لال الزمخشري:أي ومن استن 

 .(ٗ)أو ؼٌر ذلن"
أي ومن تسبب لبماء حٌاتها بعفو أو منع عن المتل، أو استنماذ من  لال البٌضاوي:" 

بعض أسباب الهلكة فكؤنما فعل ذلن بالناس جمٌعا، والممصود منه تعظٌم لتل النفس وإحٌابها فً 
 .(٘)الملوب ترهٌبا عن التعرض لها وترؼٌبا فً المحاماة علٌها"

 دم، أو ما ٌمٌت ال محالة، أوأي: من استنمذها من ؼرق أو حرق أو ه لال الزجاج:" 
استنمذها من ضبللة، أجره على هللا أجر من أحٌاهم أجمعٌن، فإن لال لابل، كٌؾ ٌكون ثوابه 
ثواب من أحٌاهم جمٌعا؟ فالجواب فً هذا كالجواب فً لوله تعالى }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر 

ثواب الذي إذا جعل للحسنة كان ؼاٌة ما ٌتمنى ٌعطى [، فالتؤوٌل: أن الٓٙٔأَْمثَاِلَها{ ]األنعام: 
 .(ٙ)العامل لها عشرة أمثاله"

عن أبً هرٌرة لال: "دخلت على عثمان ٌوم الدار فملت: جبت ألنصرن ولد طاب  
الضرب ٌا أمٌر المإمنٌن. فمال: ٌا أبا هرٌرة، أٌسرن أن تَْمتُل الناس جمٌعًا وإٌاي معهم ؟ للت: 

لت رجبل واحًدا فكؤنما لتلت الناس جمٌعًا، فاْنَصِرْؾ مؤذونًا لن، مؤجوًرا ؼٌر ال. لال فإنن إن لت
 .(2)مؤزور. لال: فانصرفت ولم ألاتل"

فََكؤَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعًا َوَمْن أَْحٌَاَها فََكؤَنََّما أَْحٌَا النَّاَس وفً تفسٌر لوله تعالى:} 
 [، وجوه:ٕٖ{]المابدة:َجِمٌعًا

ً أو إمام عدل، فكؤنما لتل الناس جمٌعاً، ومن شد على ٌد نبى أو إمام أحدها:  ٌعنً من لتل نبٌا
 .(1)عدل، فكؤنما أحٌا الناس جمٌعاً، وهذا لول ابن عباس

 .(5)وهذا لول ال تعطٌه األلفاظ" لال ابن عطٌة:" 
من هلكة، فكؤنما أحٌا والثانً: معناه فكؤنما لتل الناس جمٌعاً عند الممتول، ومن أحٌاها فاستنفذها 

 .(ٓٔ)الناس جمٌعاً عند المستنفذ، وهذا لول ابن مسعود
والثالث: معناه أن لاتل النفس المحرمة ٌجب علٌه من المود والمصاص مثل ما ٌجب علٌه لو لتل 
الناس جمٌعاً، ومن أحٌاها بالعفو عن الماتل، أعطاه هللا من األجر مثل ما لو أحٌا الناس جمٌعاً، 

 . (ٕٔ)، وأبٌه(ٔٔ)ل ابن زٌدوهذا لو
وروي عن الحسن:" فً لوله: }ومن أحٌاها فكؤنما أحٌى الناس جمًٌعا{، لال: من 

 .(ٕ)العفو بعد المدرة" . وفً رواٌة أخرى له:"(ٔ)عفا"

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 ٖٖٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .5ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٓٔ(:ص22ٕٔٔو)(، 22ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕ/!ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٖٖٕ/ٓٔ(:ص22ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص211ٔٔ(، و)212ٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٔٔ)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص211ٔٔ(، و)212ٔٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕٔ)
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ٌَْصلَى النار كما ٌَْصبلها لو لتل الناس جٌمعاً، ومن  والرابع: معناه أن لاتل النفس المحرمة 
فً رواٌة -لتلها، فكؤنما سلم من لتل الناس جمٌعاً، وهذا لول ابن عباس أحٌاها، ٌعنً سلم من

 .(٘)، وذكر مماتل نحوه(ٗ)، ومجاهد(ٖ)-اخرى
والخامس: أن على جمٌع الناس جناٌة المتل كما لو لتلهم جمٌعاً، ومن أحٌاها بإنجابها من ؼرق 

 . (ٙ)مجاهد أٌضاأو حرق أو هلكة، فعلٌهم شكره كما لو أحٌاهم جمٌعا. وهذا لول 
والسادس: أن هللا تعالى عظم أجرها ووزرها فإحٌاإها ٌكون بمالن أو عفون، وهذا لول 

 .(1)، ولتادة(2)الحسن
لال الطبري:"وأولى هذه األلوال عندي بالصواب، لوُل من لال: تؤوٌل ذلن: أنه من لتل  

ًصا أو بؽٌر فساد فً األرض، نفًسا مإمنة بؽٌر نفس لَتَلتها فاستحمت الَمَود بها والمتل لِصا
بحرب هللا ورسوله وحرب المإمنٌن فٌها فكؤنما لتل الناس جمٌعًا فٌما استوجب من عظٌم 
ًدا فََجَزاُإُه  العموبة من هللا جل ثناإه، كما أوعده ذلن من فعله ربُّه بموله:} َوَمْن ٌَْمتُْل ُمْإِمًنا ُمتَعَّمِ

 ُ ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظًٌما { ]سورة النساء: َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ  [.5ٖ َعلَ
وأما لوله:}ومن أحٌاها فكؤنما أحٌى الناس جمًٌعا{،  فؤولى التؤوٌبلت به، لول من لال: 
من حّرم لتل من حّرم هللا عز ذكره لتله على نفسه، فلم ٌتمّدم على لتله، فمد حٌى الناس منه 

هم منه، وذلن إحٌاإه إٌاها. وذلن نظٌر خبر هللا عز ذكره عمن حاّج إبراهٌم فً ربّه إذ بسبلمت
ًَ الَِّذي ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت لَاَل أَنَا أُْحًٌِ َوأُِمٌُت{ ]سورة البمرة:  [. فكان معنى 1ٕ٘لال له إبراهٌم: }َرّبِ

له: وأمٌت ، لتله من لتله، وفً لو -الكافر فً لٌله: أنا أحًٌ، أنا أترن من لََدرت على لتله 
فكذلن معنى  اإلحٌاء  فً لوله: ومن أحٌاها ، من سِلَم الناس من لتله إٌاهم، إال فٌما أذن هللا فً 

 لتله منهم  فكؤنما أحٌى الناس جمٌعًا  .
ّر ممام  وإنما للنا ذلن أولى التؤوٌبلت بتؤوٌل اآلٌة، ألنه ال نفَس ٌموُم لتلُها فً عاجل الضُّ

ٌع النفوس، وال إحٌاإها مماَم إحٌاء جمٌع النفوس فً عاجل النفع. فكان معلوًما بذلن أن لتل جم
معنى  اإلحٌاء : سبلمة جمٌع النفوس منه، ألنه من لم ٌتمدم على نفس واحدة، فمد سلم منه جمٌع 

س من وأن الواحدة منها التً ٌموم لتلُها ممام جمٌعها إنما هو فً الِوْزر، ألنه ال نف -النفوس 
 .(5)نفوس بنً آدم ٌموم فمدها ممام فمد جمٌعها، وإن كان فمد بعضها أعّم ضرًرا من فمد بعض"

 فإن للت: كٌؾ شبه الواحد بالجمٌع وجعل حكمه كحكمهم؟  لال الزمخشري:" 
للت:ألن كل إنسان ٌدلى بما ٌدلى به اآلخر من الكرامة على هللا وثبوت الحرمة، فإذا 
لتل فمد أهٌن ما كرم على هللا وهتكت حرمته وعلى العكس، فبل فرق إذا بٌن الواحد والجمٌع فً 

 ذلن. 
 فإن للت: فما الفابدة فً ذكر ذلن؟ 

اس عن الجسارة علٌها، وٌتراؼبوا للت: تعظٌم لتل النفس وإحٌابها فً الملوب لٌشمبز الن
فً المحاماة على حرمتها ألن المتعرض لمتل النفس إذا تصور لتلها بصورة لتل الناس جمٌعا 

 .(ٓٔ)عظم ذلن علٌه فثبطه، وكذلن الذي أراد إحٌاءها"

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص215ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٖٕ/ٓٔ(:ص25ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص21ٔٔٔ، و)ٖٕٗ/ٓٔ(:ص22ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٓٔ(:ص21ٙٔٔ)-(121ٕٔٔ، و)ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٓٔ(:ص21ٓٔٔ)-(22٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .1ٖٕ/ٓٔ(:ص25ٗٔٔ)-(25ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٗ، 5ٖٕ/ٓٔ(:ص1ٕٓٔٔ(، و)1ٓٔٔٔ(، و)1ٓٓٔٔ(، و)252ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖٕ/ٓٔ(:ص255ٔٔ(، و)251ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
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ٌِّنَاِت{ ]المابدة:   إسرابٌل  [، أي:" ولمد أتت بنًٕٖلوله تعالى:}َوَلمَْد َجاَءتُْهْم ُرسُلُنَا ِباْلبَ
 .(ٔ)رسلُنا بالحجج والدالبل على صحة ما دَعوهم إلٌه من اإلٌمان بربهم، وأداء ما فُِرَض علٌهم"

 .(ٔ)علٌهم"
 .(ٕ)ٌعنً: بالبٌان فً أمره ونهٌه" لال مماتل:" 
 .(ٖ)أي: بالحجج والبراهٌن والدالبل الواضحة" لال ابن كثٌر:" 
رسله صلوات هللا علٌهم لد أتت  وهذا لسم من هللا جل ثناإه ألسم به: أن لال الطبري:" 

بنً إسرابٌل الذٌن لصَّ هللا لََصصهم وذكر نبؤهم فً اآلٌات التً تمدَّمت، من لوله: }ٌا أٌُّها الذٌن 
آمنوا اذكروا نعمةَ هللا علٌكم إذ همَّ لوم أن ٌبسُطوا إلٌكم أٌدٌهم{،  إلى هذا الموضع  بالبٌنات، 

نة على حمٌمة ما أرسلوا به إلٌهم،  وصحة ما دعوهم إلٌه ٌعنً: باآلٌات الواضحة والحجج البٌِّ 
 .(ٗ)من اإلٌمان بهم، وأداء فرابِض هللا علٌهم"

أنهم جاءتهم الرسل من هللا « بنً إسرابٌل»أخبر هللا تعالى عن  لال ابن عطٌة:" 
 .(٘)بالبٌنات فً هذا وفً سواه"

[، أي:" ثم إن ٕٖذَِلَن فًِ اأْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:}ثُمَّ إِنَّ َكثًٌِرا ِمْنُهْم بَْعَد  
 .(ٙ)كثًٌرا منهم بعد مجًء الرسل إلٌهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم هللا وترن أوامره"

ثم إن كثٌرا منهم بعد ذلن البٌان }فً األرض لمسرفون{، ٌعنً: إسرافا فً  لال مماتل:" 
 .(2)اصً"سفن الدماء واستحبلل المع

}ثُمَّ إِنَّ َكثًٌِرا{ من الناس }بعد ذلن{ البٌان الماطع للحجة، الموجب  لال السعدي:أي:" 
 .(1)لبلستمامة فً األرض، فً العمل بالمعاصً، ومخالفة الرسل الذٌن جاءوا بالبٌنات والحجج"

}بعد ذلن{، بعد ما كتبنا علٌهم وبعد مجًء الرسل باآلٌات  لال الزمخشري:"
 .(5)فون{، ٌعنى: فً المتل ال ٌبالون بعظمته"}لمسر

ٌعنً:أنهم فً األرض لعاملون بمعاصً هللا، ومخالفون أمر هللا ونهٌه،  لال الطبري:" 
ومحادُّو هللا ورسله، باتباعهم أهواَءهم. وخبلفهم على أنبٌابهم، وذلن كان إسرافهم فً 

 .(ٓٔ)األرض"
ل أنهم جاءتهم الرسل بالبٌنات، وأن أكثرهم ثم أخبر هللا عن بنً إسرابٌ لال المرطبً:" 

 .(ٔٔ)مجاوزون الحد، وتاركون أمر هللا"
أي: بعد ما كتبنا علٌهم هذا التشدٌد العظٌم من أجل أمثال تلن الجناٌة،  لال البٌضاوي:" 

وأرسلنا إلٌهم الرسل باآلٌات الواضحة تؤكٌدا لؤلمر وتجدٌدا للعهد كً ٌتحاموا عنها وكثٌر منهم 
ن فً األرض بالمتل وال ٌبالون به، وبهذا اتصلت المصة بما لبلها واإلسراؾ التباعد عن ٌسرفو

 .(ٕٔ)حد االعتدال فً األمر"

                                                             
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٕتفسٌر رالسعدي (1)
 .2ٕٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .ٕٕٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
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ثم لم ٌزل الكثٌر منهم بعد ذلن فً كل عصر ٌسرفون وٌتجاوزون  لال ابن عطٌة:" 
الحدود، وفً هذه اآلٌة إشارة إلى فعل الٌهود فً همهم بمتل النبً ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌره إلى سابر ذلن من 

 .(ٔ)أعمالهم"
وهذا تمرٌع لهم وتوبٌخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت لال ابن كثٌر:" 

ٌْنُماع ممن حول المدٌنة من الٌهود، الذٌن كانوا ٌماتلون  ٌَْظة والنَّضٌر وؼٌرهم من بنً لَ بنو لَُر
مع األوس والخزرج إذا ولعت بٌنهم الحروب فً الجاهلٌة، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها 

َوإِْذ  فدوا من أسروه، وودوا من لتلوه، ولد أنكر هللا علٌهم ذلن فً سورة البمرة، حٌث ٌمول: }
 تَْشَهُدوَن ثُمَّ أَْنتُْم أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم ال تَْسِفُكوَن ِدَماَءكُْم َوال تُْخِرُجوَن أَْنفَُسكُْم ِمْن ِدٌَاِركُْم ثُمَّ أَْلَرْرتُْم َوأَْنتُمْ 

ٌِْهْم بِاإلثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِْن  َهُإالِء تَْمتُلُوَن أَْنفَُسكُْم َوتُْخِرُجوَن فَِرٌمًا ِمْنكُْم ِمْن ِدٌَاِرِهْم تََظاَهُرونَ  َعلَ
ٌْكُْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُرونَ  ٌم َعلَ بِبَْعٍض فََما  ٌَؤْتُوكُْم أَُساَرى تَُفاُدوهُْم َوهَُو ُمَحرَّ

ٌَاِة الدُّ  ٌَْفعَُل ذَِلَن ِمْنكُْم إِال ِخْزٌي فًِ اْلَح ُ َجَزاُء َمْن  ٌَاَمِة ٌَُردُّوَن إِلَى أََشّدِ اْلعَذَاِب َوَما َّللاَّ ٌَْوَم اْلِم ْنٌَا َو
ا تَْعَملُوَن { ]البمرة:   .(ٕ)[ "1٘، 1ٗبِؽَافٍِل َعمَّ

" لال الواحدي:"   .(ٖ)}المسرفون{ أَْي: مجاوزون حدَّ الحّكِ
أنه لرأ هذه عن سلٌمان بن علً الّربعً عن الحسن أخرج ابن سبلم من طرٌك أبو عبٌد  

ٌِْر َنْفٍس أَْو فَساٍد فًِ اأْلَْرِض  ً بَِؽ  اآلٌة:}ِمْن أَْجِل ذِلَن َكتَْبنا َعلى َبنًِ إِْسرابٌَِل أَنَّهُ َمْن لَتََل نَْفسا
أهً علٌنا كما كانت على بنً إسرابٌل؟ فمال: إي  (ٗ)فََكؤَنَّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعاً{، فملت: ٌا أبا سعٌد

إال هو وما جعل دماء بنً إسرابٌل أكرم علٌه من دمابنا، لال أبو عبٌد: ولد كان  إي والذي ال إله
 .(٘)بعض أهل العلم ٌتؤول فً آٌة النساء ؼٌر هذا المذهب"

 الفوابد:
 تؤدٌب الرب تعالى لبنً إسرابٌل، ومع األسؾ لم ٌنتفعوا به. -ٔ

 ودلت اآلٌة على أن المتل ٌجوز بؤحد أمرٌن: لال السعدي:"-ٕ
أحدهما: إما أن ٌمتل نفسا بؽٌر حك متعمدا فً ذلن، فإنه ٌحل لتله، إن كان مكلفا مكافبا، لٌس 

 بوالد للممتول.
والثانً: وإما أن ٌكون مفسدا فً األرض، بإفساده ألدٌان الناس أو أبدانهم أو أموالهم، كالكفار 

المتل، وكذلن لطاع الطرٌك المرتدٌن والمحاربٌن، والدعاة إلى البدع الذٌن ال ٌنكؾ شرهم إال ب
 .(ٙ)ونحوهم، ممن ٌصول على الناس لمتلهم، أو أخذ أموالهم"

أن المتل عمداً بؽٌر حك أعظم الذنوب بعد الشرن باهلل عز وجل، ٌمول هللا تعالى: }َوَمْن ٌَْمتُْل  -ٖ
ُ عَ  ًدا فََجَزاُإهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فٌَِها َوَؼِضَب َّللاَّ ٌِْه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظًٌما{ ُمْإِمنًا ُمتَعَّمِ لَ

 [، وفً الحدٌث: )لزوال الدنٌا بؤسرها أهون على هللا من لتل رجل مسلم(.5ٖ]النساء:
أن المتل عمداً ٌتعلك به ثبلثة حموق: حك هلل، وحك للممتول، وحك ألولٌاء المتٌل، فإذا أداها  -ٗ

 بربت ذمته.
المتٌل، فٌؤتً وٌسلم نفسه إلٌهم، وٌصطلح معهم، فإن شاءوا لتلوه فالحك األول: حك ألولٌاء 

لصاصاً وإن شاءوا طلبوا منه الدٌة أو أكثر من الدٌة صلحاً، فإذا سلم نفسه إلٌهم ولتلوه لصاصاً 
 أو اتفموا معه على نفس الدٌة أو أكثر منها سمط حمهم، وبمً حك هللا وحك المتٌل.

ٌما بٌنه وبٌن هللا توبةً نصوحاً، بؤن أللع عن هذه المعصٌة وندم على والثانً: حك هللا: فإذا تاب ف
ً على أال ٌعود إلٌها مرة أخرى تاب هللا علٌه وسمط حك هللا،  ً جازما ما مضى وعزم عزما

                                                             
 .1ٕٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٖ)
 .هو الحسن البصري، كنٌته أبو سعٌد(ٗ)
، كتاب الدٌات 5روى نحوه ابن أبً شٌبة فى المصنؾ ج ، و2ٕٔ/ٔالناسخ والمنسوخ، للماسم بن سبلم: (٘)

 .تحمٌك مختار أحمد الندوي ٖٓٙص « باب من لال: لٌس لماتل المإمن توبة»
 .5ٕٕتفسٌر رالسعدي (ٙ)
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والثالث: حك المتٌل ٌوم المٌامة، فإذا أدى الحمٌن: حك أولٌاء المتٌل وحك هللا، فاهلل تعالى ٌرضً 
المٌامة بما ٌعطٌه من الثواب والدرجات فً اآلخرة، فٌصفح عن أخٌه فٌتوب الممتول عنه ٌوم 

 هللا علٌه.
 .(ٔ)والصواب أن الماتل له توبة، وهذا هو الذي علٌه الجماهٌر

 
 المرآن

ا أَْن ٌُمَت لُ  ٌَْسعَْوَن ِفً اْْلَْرِض فََسادا َ َوَرُسولَهُ َو وا أَْو ٌَُصل بُوا أَْو }إِن َما َجَزاُء ال ِذٌَن ٌَُحاِربُوَن ّللا 
ْنٌَا َولَُهْم  ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو ٌُْنفَْوا ِمَن اْْلَْرِض ذَِلَن لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ فًِ اآْلِخَرِة تُمَط َع أَ

 [ٖٖ({ ]المائدة: َٖٖعذَا ٌٌ َعِظٌٌم )

 التفسٌر:
وة، وٌعتدون على أحكامه، وعلى أحكام رسوله، إنما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا، وٌبارزونه بالعدا

وٌفسدون فً األرض بمتل األنفس، وسلب األموال، أن ٌُمَتَّلوا، أو ٌَُصلَّبوا مع المتل )والصلب: 
أن ٌَُشدَّ الجانً على خشبة( أو تُْمَطع ٌُد المحارب الٌمنى ورجله الٌسرى، فإن لم ٌَتُْب تُمطْع ٌُده 

ٌُنفَوا إلى بلد ؼٌر بلدهم، وٌُحبسوا فً سجن ذلن البلد حتى تَظهر الٌسرى ورجلُه الٌمنى، أو 
توبتُهم. وهذا الجزاء الذي أعدَّه هللا للمحاربٌن هو ذّل فً الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب شدٌد إن 

 لم ٌتوبوا.
 فً سبب نزول اآلٌة بعدها خمسة ألوال:

صلى هللا علٌه  -المدٌنة، فؤمرهم النبً أحدها: لال أنس:" لدم أناس من عكل أو عرٌنة فاجتووا 
صلى  -بلماح، وأن ٌشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلموا، فلما َصّحوا لتلوا راعً النبً  -وسلم 

، واستالوا النعم،فجاء الخبر فً أول النهار، فبعث فً آثارهم فلما ارتفع النهار -هللا علٌه وسلم 

 وسمرت أعٌنهم، وألموا فً الحرة ٌستسمون فبل ٌسمون. جًء بهم؛ فؤمر؛ فمطع أٌدٌهم وأرجلهم،
 .(ٕ)لال أبو لبلبة: فهإالء سرلوا ولتلوا وكفروا بعد إٌمانهم وحاربوا هللا ورسوله"

، (ٙ)، وسعٌد بن المسٌب(٘)، وسعٌد بن جبٌر(ٗ)، وابن عمر(ٖ)وروي عن ابن عباس
 ، نحو ذلن.(1)، وجرٌر بن عبدهللا البجلً(2)والسدي

                                                             
 ]دروس صوتٌة مرلم آلٌا[.ٓٔ/ٓٔانظر: شرح االلتصاد فً االعتماد للراجحً:الدرس: (ٔ)
(، ومسلم )رلم 155ٙ، 1ٓ٘ٙ، 1ٖٓٙ، 1ٕٓٙ، ٓٔٙٗ، 5ٖٔٗ، 1ٖٔٓ، ٖٖٕأخرجه البخاري )رلم (ٕ)

 (.]صحٌح[.ٕٔ - ٓٔ/ 2ٔٙٔ
صلت نا عبد العزٌز ( من طرٌك دمحم بن الٖٔٔٔرلم  51ٗ/ ٕأخرجه عنه الخرابطً فً "مكارم األخبلق" )(ٖ)

 بن مسلم الشامً عن الضحان عن ابن عباس به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ فالضحان لم ٌلك ابن عباس، وعبد العزٌز هذا لم نجد .

، والنسابً -( 1ٖٕ، 1ٕٕ/ 1ومن طرٌمه البٌهمً فً "الكبرى" )-( 5ٖٙٗرلم  ٖٔٔ/ ٗأخرجه أبو داود )(ٗ)
ومن طرٌمه -( 2ٕٖٗٔ/ رلم ٕٔ(، والطبرانً فً "الكبٌر" )ٖٗٔ/ ٙ(، والطبري فً "جامع البٌان" )ٓٓٔ/ 2)

من طرٌك سعٌد بن أبً هبلل عن أبً الزناد عن عبد هللا بن عبٌد هللا  -( ٕ٘٘/ ٘ٔالمزي فً "تهذٌب الكمال" )
 عن ابن عمر.

 للنا: وسنده حسن.
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٓٔ(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
( من طرٌك ابن وهب عن 55ٖٗرلم  52ٕ/ ٕ(، و"الكبرى" )55، 51/ 2"المجتبى" )أخرجه النسابً فً (ٙ)

 ٌحٌى بن أٌوب ومعاوٌة بن صالح عن ٌحٌى بن سعٌد عن سعٌد به.
 للنا: وسنده ضعٌؾ؛ إلرساله..

 .]ضعٌؾ جدا، إلعضاله، وضعؾ أسباط[.ٕٔ٘/ٓٔ(:1ٔ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
. وسنده ضعٌؾ، وفً متنه نكارة؛ فموسى بن عبٌدة الربذي 2ٕٗ/ٓٔ(:ص1ٔٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

ضعٌؾ وتركه بعضهم، ووجه النكارة: أنه لال: "فكره هللا سمل األعٌن؛ فؤنزل هذه اآلٌة"؛ فهذا مخالؾ لما رواه 
 سمل أعٌن الرعاء وكان هذا لصاصاً ال جزاء. -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسلم فً "صحٌحه" عن أنس: أنه 

(: "وفً إسناده الربذي وهو ضعٌؾ"، وأشار إلى النكارة التً ٕ٘/ ٕلال ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )و
 ولعت فً متنه.
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أن رهًطا من عُْكٍل وعَُرٌنة، أتوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: ٌا ٌة الطبري عن أنس:"وفً روا
رسول هللا، إنا أهل َضْرع، ولم نكن أهل رٌٍؾ، وإنا استوخمنا المدٌنة، فؤمر لهم النبً صلى هللا 

ًَ  علٌه وسلم بِذَْوٍد وراعٍ،  وأمرهم أن ٌخرجوا فٌها فٌشربوا من ألبانها وأبوالها، فمتلوا راع
ًَ بهم النبً  ، فمطع أٌدٌهم -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، واستالوا الذود، وكفروا بعد إسبلمهم. فؤت

ة حتى ماتوا فذُكر لنا أن هذه اآلٌة نزلت فٌهم:}إنما (ٔ)وأرجلهم، َوَسمل أعٌنهم ، وتركهم فً الحرَّ
 .(ٕ)جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله{"

: لم ٌسُمل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أعٌن العرنٌٌِّن، ولكنه كان أراد (ٗ)، ودمحم بن عجبلن(ٖ)ولال السدي 
فه الحكم فٌهم، ونهاه عن سمل أعٌنهم.  أن ٌسُمل، فؤنزل هللا جل وعز هذه اآلٌة على نبٌه، ٌعّرِ

عهٌد ومٌثاق، فنمضوا  -ملسو هيلع هللا ىلص- لوم من أهل الكتاب بٌنهم وبٌن النبًوالثانً: لال ابن عباس:"كان 
العهَد وأفسدوا فً األرض، فخٌََّر هللا رسوله: إن شاء أن ٌمتل، وإن شاء أن ٌمطع أٌدٌهم 

 .(ٙ)، وبه لال الضحان(٘)رواه ابن أبً طلحة عن ابن عباس وأرجلهم من ِخبلٍؾ".
اءوا ٌرٌدون االسبلم، فنزلت والثالث: أن أصحاب أبً بردة األسلمً لطعوا الطرٌك على لوم ج

 .(2)هذه اآلٌة، رواه أبو صالح عن ابن عباس
ولال ابن السابب: "كان أبو بردة، واسمه هبلل بن عوٌمر، وادع النبً صلى هللا علٌه 
وسلم على أن ال ٌعٌنه وال ٌعٌن علٌه، ومن أتاه من المسلمٌن لم ٌهج، ومن مر بهبلل إلى رسول 

لم ٌهج، فمر لوم من بنً كنانة ٌرٌدون االسبلم بناس من لوم هبلل، فنهدوا إلٌهم، فمتلوهم  هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .]باطل[(1)وأخذوا أموالهم، ولم ٌكن هبلل حاضرا، فنزلت هذه اآلٌة"

، (ٓٔ)، وبه لال الحسن(5)والرابع: أنها نزلت فً المشركٌن، رواه عكرمة عن ابن عباس
 .(ٔٔ)وعكرمة
}لُْل ِللَِّذٌَن َكفَُروا إِْن ٌَْنتَُهوا ٌُْؽَفْر لَُهْم َما  ضعٌؾ ٌرده لوله تعالى:لال المرطبً:" وهذا  

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«اإلسبلم ٌهدم ما لبله»[، ولوله علٌه الصبلة والسبلم: 1ٖلَْد َسلََؾ{ ]األنفال: 
 .(ٔ): }إِنََّما َجَزاُء. . .{"(ٗٔ)والخامس: عن ابن سعد؛ لال: "نزلت هذه اآلٌة فً الحرورٌة

                                                             
سمل عٌنه  : فمؤها بحدٌدة محماة ، أو بشون ، أو ما شابه ذلن. وإنما فعل بهم ذلن ، ألنهم فعلوا بالرعاة مثله (ٔ)

 .، فجازاهم على صنٌعه بمثله
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓ1ٔٔه الطبري)أخرج (ٕ)
.] وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وضعؾ أسباط، وفً متنه ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 نكارة[
 .] وهو ضعٌؾ؛ إلعضاله[ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 فٌه إرسال، علً لم ٌسمع من ابن عباس. .ٖٕٗ/ٓٔ(:ص1ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 فٌه جوٌبر بن سعٌد وهو مترون.. مرسل، وٕٗٗ-ٖٕٗ/ٓٔ(:ص1ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
ألبً صالح عن ابن عباس، وراوٌة أبً صالح هو الكلبً، وهو متهم ، عزاه المصنؾ ٔٗ٘/ٔزاد المسٌر: (2)

 .بالوضع، فحدٌثه ال شًء.
الكلبً، واسمه دمحم، وهو سالط متهم، فخبره عزاه ابن الجوزي البن السابب وهو ، ٔٗ٘/ٔزاد المسٌر: (1)

 .باطل
/ 2(، والنسابً )2ٕٖٗرلم  ٕٖٔ/ ٗ، أخرجه أبو داود )ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)

 (.] وسنده حسن[ٔٓٔ
.]ضعٌؾ جدا[، أخرجه من طرٌك ابن حمٌد، ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓ2ٔٔ(، و)1ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

 فٌه علتان:
 ن حمٌد؛ حافظ متهم.األولى: اب

 الثانٌة: اإلرسال.
 .] سنده ضعٌؾ جداً[ٕٗٗ/ٓٔ(:ص1ٓ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ ٔ(:ص5ٕٔباب كون اإلسبلم ٌهدم ما لبله، وكذا الهجرة والحج)-أخرجه مسلم فً كتاب اإلٌمان (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
فً زعمهم  -ألنه رضً بتحكٌم الحكمٌن  -رضً هللا عنه  -الخوارج: سموا بذلن لخروجهم على علً وهم  (ٗٔ)
فكفروا علٌا ومعاوٌة وعثمان وكل من رضً بالتحكٌم، وٌمولون بتكفٌر مرتكب الكبٌرة، وتخلٌده فً النار،  -
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والصحٌح أن هذه اآلٌة عامة فً المشركٌن وؼٌرهم ممن ارتكب هذه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)الصفات، كما رواه البخاري ومسلم  من حدٌث أبً لِبلبة"

 .(ٖ)فالذي علٌه الجمهور أنها نزلت فً العرنٌٌن" لال المرطبً:" 
وأولى األلوال فً ذلن عندي أن ٌمال: أنزل هللا هذه اآلٌة على نبٌِّه  لال اإلمام الطبري:" 

فَه حكمه على من حارب هللا ورسوله،  وسعى فً األرض فساًدا، بعد الذي كان من  ملسو هيلع هللا ىلص، معّرِ
 فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالعرنٌٌِّن ما فعل.

ذلن، ألن الِمَصص التً لّصها هللا جل وعّز  وإنما للنا ذلن أولى األلوال بالصواب فً
ًطا، من تعرٌؾ  لبَل هذه اآلٌة وبعَدها، من لََصص بنى إسرابٌل وأنبابهم، فؤن ٌكون ذلن متوّسِ
الحكم فٌهم وفً نظرابهم، أولى وأحّك. وللنا: كان نزول ذلن بعد الذي كان من فعِل رسول هللا 

 .(ٗ)لتظاهر األخبار عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلن"ملسو هيلع هللا ىلص بالعرنٌٌِّن ما فعل، 
َ َوَرسُولَهُ{ ]المابدة:  إنما جزاء  [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}إِنََّما َجَزاُء الَِّذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللاَّ

 .(٘)الذٌن ٌحاربون هللا، وٌبارزونه بالعداوة، وٌعتدون على أحكامه، وعلى أحكام رسوله"
ة  حدي:"لال الوا أَْي: ٌعصونهما وال ٌطٌعونهما ٌعنً: الخارجٌن على اإِلمام وعلى األمَّ

بالسٌَّؾ نزلت هذه اآلٌة فً لصة العَُرنٌٌن وهً معروفةٌ تعلٌماً لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عموبة َمن فعل 
 .(ٙ)مثل فعلهم"

الكفر، وعلى لطع  المحاربة: هً المضادة والمخالفة، وهً صادلة على لال ابن كثٌر:"
 .(2)الطرٌك وإخافة السبٌل"

}ٌحاربون هللا{، تؽلٌظ جعل ارتكاب نهٌه محاربة، ولٌل التمدٌر لال ابن عطٌة:لوله: "
 .(1)ٌحاربون عباد هللا، ففً الكبلم حذؾ مضاؾ"

 وٌفسدون فً األرض بمتل [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساًدا{ ]المابدة: 

 .(5)األنفس، وسلب األموال"
 .(ٓٔ)أَْي: "بالمتل وأخذ األموال"لال الواحدي:
ٌعنً:وٌعملون فً أرض هللا بالمعاصً: من إخافة سُبُل عباده المإمنٌن  لال الطبري:"

به، أو سُبُل ذمتهم، ولطعِ طرلهم، وأخذ أموالهم ظلًما وعدوانًا، والتوثُّب على حرمهم فجوًرا 
 .(ٔٔ)وفُسُولًا"

اإلفساد فً األرض، ٌطلك على أنواع من الشر، حتى لال كثٌر من  ابن كثٌر:" لال
السلؾ، منهم سعٌد بن المسٌب: إن لرض الدراهم والدنانٌر من اإلفساد فً األرض، ولد لال هللا 

 ُ  ال ٌُِحبُّ اْلفََساَد { تعالى:} َوإِذَا تََولَّى َسَعى فًِ األْرِض ِلٌُْفِسَد فٌَِها َوٌُْهِلَن اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ
 .(ٕٔ)["ٕ٘ٓ]البمرة: 

                                                                                                                                                                               

والخروج على األبمة بالسٌؾ، وٌمال لهم: الحرورٌة، والشراة. من أشهر فرلهم: النجدات، واألزارلة، 
 .(ٗٔٔ/ ٔ(، والملل والنحل )2ٖ(، والفرق بٌن الفرق )ص 2٘مماالت اإلسبلمٌٌن )ص  واإلباضٌة. انظر:

 ( ونسبه البن مردوٌه.ٙٙ/ ٖذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )(ٔ)
 .5٘/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٗٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٙ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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لوله تعالى:}وٌسعون فً األرض فسادا{، تبٌٌن للحرابة، أي: لال ابن عطٌة:لوله: "
وٌسعون بحرابتهم، وٌحتمل أن ٌكون المعنى: وٌسعون فسادا منضافا إلى الحرابة، والرابط إلى 

 .(ٔ)هذه الحدود إنما هو الحرابة"
ك اسم المحارب هلل ورسوله الذي ٌلزمه حكم هذه اآلٌة على ثبلثة واختلؾ فً المستح

 ألاوٌل:
 .(ٕ)أحدها: أنه الزنى والسرلة ولتل النفس، وإهبلن الحرث والنسل. وهذا لول مجاهد 

والثانً: أنه المجاهر بمطع الطرٌك والمكابر باللصوصٌة فى الِمْصر وؼٌره، وهذا لول 
 .(2)، وابن لهٌعة(ٙ)، واللٌث بن سعد(٘)، واألوزاعً(ٗ)، ومالن(ٖ)الشافعً

، (1)والثالث: أنه المجاهر بمطع الطرٌك دون المكابر فى الِمْصر، وهذا لول أبً حنٌفة وأصحابه
 .(5)، وعطاء الخراسانً(1)وأصحابه
تهم،  -وهللا أعلم-والراجح  أن" المحارب هلل ورسوله، من حارب فً سابلة المسلمٌن وِذمَّ

ولراهم ِحَرابة، ألنه ال خبلؾ بٌن الحجة أن من نصب حرًبا والمؽٌر علٌهم فً أمصارهم 
للمسلمٌن على الظلم منه لهم، أنه لهم محارب، وال خبلؾ فٌه. فالذي وصفنا صفته، ال شن فٌه 
أنه لهم نَاصٌب حربًا ظلًما. وإذ كان ذلن كذلن، فسواء كان نصبه الحرَب لهم فً مصرهم 

ه هلل ولرسوله محارب، بحربه من نََهاه هللا ورسوله عن ولُراهم، أو فً سُبلهم وطرلهم: فً أن
 .(ٓٔ)حربه"

َّلُوا أَْو ٌَُصلَّبُوا{ ]المابدة:  أن ٌُمَتَّلوا، أو ٌَُصلَّبوا مع  [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}أَْن ٌُمَت
 .(ٔٔ)المتل"

أن ٌُمتلوا جزاء بؽٌهم، أو ٌُمتلوا وٌُصلبوا زجراً لؽٌرهم، والصٌؽةُ  لال الصابونً:أي:"
 .(ٕٔ)للتكثٌر"

وأما لتل المحارب، فبالسٌؾ ضربة العنك، وأما صلبه فجمهور من  لال ابن عطٌة:"
العلماء على أنه ٌمتل ثم ٌصلب نكاال لؽٌره، وهذا لول الشافعً، وجمهور من العلماء على أنه 
ٌصلب حٌا وٌمتل بالطعن على الخشبة، وروي هذا عن مالن وهو األظهر من اآلٌة وهو األنكى 

 .(ٖٔ)فً النكال"
ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخبَلٍؾ{ ]المابدة: لوله تعالى:}أَ  َع أَ أن تُمطع أٌدٌهم  [، أي:"ْٖٖو تُمَطَّ

 .(ٗٔ)الٌمنى وأرجلهم الٌسرى"
وأما المطع فالٌد الٌمنى من الرسػ والرجل الشمال من المفصل، وروي لال ابن عطٌة:"

ٌبمً الكؾ والرجل من عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه أنه كان ٌمطع الٌد من األصابع و
 .(٘ٔ)نصؾ المدم وٌبمً العمب"

                                                             
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .21ٕ/ٓٔ(:ص12ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٓٔ(:ص1ٕٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙ٘/ٓٔ(:ص1ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗ٘/ٓٔ(:ص1ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖٔصفوة التفاسٌر: (ٕٔ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖٔ)
 .ٖٖٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘ٔ)
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 .(ٔ):اإلباحة فلئلمام أن ٌفعل ما أراد من هذه األشٌاء"-ها هنا-معنى:}أو{  لال الواحدي:"
 .(ٔ)األشٌاء"

، بالتخفٌؾ فً األفعال «ٌمتلوا، وٌصلبوا، تمطع»ولرأ الحسن ومجاهد وابن محٌصن:
 .(ٕ)الثبلثة

أو ٌُنفَوا إلى بلد ؼٌر بلدهم،  [، أي:"ِٖٖض{ ]المابدة: لوله تعالى:}أَْو ٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَرْ 
 .(ٖ)وٌُحبسوا فً سجن ذلن البلد حتى تَظهر توبتُهم"

ٌعنً: ٌطلب حتى ال ٌجد لرارا فً موضع، وٌمال:ٌنفوا }من  لال السمرلندي:"
 .(ٗ)األرض{، ٌعنً: ٌحبس فٌنفى من سعة الدنٌا إلى ضٌمها، فصار كؤنه نفً عن األرض"

معنى:النَّفً من األرض الحبُس فً السجن ألن المجون بمنزلة المخرج  لواحدي:"لال ا
 .(٘)من الدنً"

لوله تعالى:}أَْو ٌُْنفَْوا ِمَن فً واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى  النفً  الذي ذكر هللا 
 [، على وجوه:ٖٖاأْلَْرِض{ ]المابدة: 

ٌهرب من دار اإلسبلم، وهذا لول ابن أحدها: أن ٌطلب حتى ٌمدر علٌه، فٌمام علٌه الحد أو 
، والربٌع (ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والضحان(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، والحسن(2)، وأنس بن مالن(ٙ)عباس

 .(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)، ومالن بن أنس(ٗٔ)، واللٌث بن سعد(ٖٔ)، والزهري(ٕٔ)والربٌع بن  أنس
نفاه من بلدته إلى بلدٍة فً هذا الموضع: أن اإلمام إذا لدر علٌه «  النفً»والثانً: أن معنى  

 .(1ٔ)-فً رواٌة أخرى-، وسعٌد بن جبٌر(2ٔ)أخرى ؼٌرها. وهذا لول عمر بن عبدالعزٌز
 .(5ٔ)والثالث: أن المراد بالنفً هاهنا السجن، وهو لول أبً حنٌفة وأصحابه

واختار الطبري: أن المراد بالنفً هاهنا: أن ٌخرج من بلده إلى بلد آخر فٌسجن فٌه حتى 
 .(ٕٓ)بته من فسوله، ونزوعه عن معصٌته ربَّهتظهر تو

والظاهر أن األرض فً هذه اآلٌة هً أرض النازلة، ولد جنب الناس  لال ابن عطٌة:"
لدٌما األرض التً أصابوا فٌها الذنوب ومنه حدٌث الذي ناء بصدر، نحو األرض الممدسة، 

ٌعود إلى حرابة وإفساد أن وٌنبؽً لئلمام إن كان هذا المحارب المنفً مخوؾ الجانب ٌظن أنه 
ٌسجنه فً البلد الذي ٌؽرب إلٌه، وإن كان ؼٌر مخوؾ الجانب ترن مسرحا، وهذا هو صرٌح 
مذهب مالن: أن ٌؽرب وٌسجن حٌث ٌؽرب، وهذا هو األؼلب فً أنه مخوؾ، ورجحه الطبري 

                                                             
 .2ٖٔالوجٌز: (ٔ)
 .1٘ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٙ/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .2ٖٔالوجٌز: (٘)
 .1ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٕٓ/ٓٔ(:ص1ٙ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٕٙٔٔ(، و)1ٙٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٓٔ(:ص1ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٙٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص1ٙٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٓٔ(:ص1٘٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖٕ-2ٕٓ/ٓٔ(:ص12ٔٔٔ)-(1ٙ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٕٓ/ٓٔ(:ص1ٙ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .2ٕٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
 .2ٕٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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خوؾ وهو الراجح، ألن نفٌه من أرض النازلة أو اإلسبلم هو نص اآلٌة وسجنه بعد بحسب ال
 .(ٔ)منه، فإذا تاب وفهم حاله سرح"

 : (ٕ)، فً كبلم العرب، هو الطرد، ومن ذلن لول أوس بن حجر«النفً»ومعنى 
 ٌُْنفَْوَن َعْن ْطُرِق الِكَراِم َكَما                 تَْنِفً الَمَطاِرُق َما بَِلً الَمَرُد 

وأما المصدر من  نفٌت ، فإنه  ومنه لٌل للدراهم الردٌبة وؼٌرها من كل شًء: النَُّفاٌة،  
ًُّ ، ومنه لول  النفً   والنََّفاٌة، وٌمال: الدلو ٌنفً الماء ، وٌمال لما تطاٌر من الماء من الدلو: النِّف

 :(ٖ)األخٌل الطابً
 ِ ًّ ِف ٌِْر َعلَى الصُّ ِ                َمَوالُِع الطَّ ًّ  كؤَنَّ َمتْنٌَِه ِمَن النَِّف

 .(ٗ)َشَعُره ، إذا سمط، ٌمال: َحال لونُن، ونَفَى شعُرنومنه لٌل: نَفَى 
ٌَا{ ]المابدة:  ْن وهذا الجزاء الذي أعدَّه هللا  [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}ذَِلَن لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ

 .(٘)للمحاربٌن هو ذّل فً الدنٌا"
 .(ٙ)هواٌن وفضٌحةٌ" لال الواحدي:أي:"

 .(2)ذل وفضٌحة" لال البٌضاوي:أي:"
ٌعنً: لهإالء المحاربٌن  خزي فً الدنٌا ، ٌمول: هو لهم شرٌّ وعار  الطبري:" لال

 .(1)وذلةٌ، ونكال وعموبة فً عاجل الدنٌا لبل اآلخرة"
أي: هذا الذي ذكرته من لتلهم، ومن صلبهم، ولطع أٌدٌهم وأرجلهم من  لال ابن كثٌر:"

 .(5)" خْزي لهم بٌن الناس فً هذه الحٌاة الدنٌا -خبلؾ، ونفٌهم 

                                                             
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
، ولٌس فً دٌوان أوس ، وهو من شعره ، من المصٌدة الخامسة التً أولها : أَبَِنً  1ٕ2شرح المفضلٌات : (ٕ)

ٌِْسْت لََها َعُضدُ  ٌْنًَ لَْستُُم بٌٍَِد ... إاِل ٌٌَد لَ  لُبَ
ورواٌة المفضلٌات  من طرق الكرام  . و  المطارق  جمع  مطرلة  و  مطرق  وهو المضٌب الذي وٌهجوهم ، 

ٌضرب به الصوؾ أو المطن لٌنتفش ، وٌنفً منه المرد. و  المرد  )بفتحتٌن( : ما تمعط من الوبر والصوؾ 
والكتان. ولوله :  ما ٌلً وتلبد وانعمدت أطرافه ، وهو نفاٌة الصوؾ ، ثم استعمل فٌما سواه من الوبر والشعر 

المرد  ، أي : ما ولٌه المرد ، من لولهم  ولٌه ٌلٌه  ، أي : لاربه ودنا منه. ٌعنً : ما لاربه المرد وباشره ولصك 
 .به تعمده

/ ٕ، والمالً 5ٖٖ/ ٕ، والحٌوان 5ٕٗ، ومجالس ثعلب: 5ٓ/ ٓٔ، والمخصص ٖ٘ٔ/ ٖانظر: جمهرة اللؽة (ٖ)
ِ ... ِمْن طُوِل إْشَرافًِ ، واللسان )صفا( و 1 ًّ ًَّ من النَِّف )نفا( وكلهم رواه"متنٌه" إال ابن درٌد فإنه أنشده: كؤّن َمتْنَ

 على الّطِوّيِ 
والنفً: ما تطاٌر من دلو المستمى. ومن روى"متنً" فكؤنه عنى أن األخٌل ٌصؾ نفسه. وأما من روى"متنٌه"، 

ل األزهري: "هذا ساق كان أسود الجلدة، استمى من ببر ملح، فإنه عنى ؼٌره. وهو األصح فٌما أرجح، ولد لا
فكان ٌبٌض نفً الماء على ظهره إذا ترشش. ألنه كان ملًحا". فإذا صح ذلن، كانت رواٌة البٌت الذي ٌلٌه"من 
طول إشراؾ" بؽٌر ٌاء اإلضافة، ومعنى الشعر أشبه بما لال األزهري، لتشبٌهه فً البٌت الثالث. و"الطوي" 

 .المطوٌة بالحجارة الببر
 .2ٕٙ-2ٕ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)

 هذا فً خبر دمحم بن كعب المرظً وعمر بن عبد العزٌز لما استخلؾ فرآه شعثًا لال : 
...وكان عهدنا به بالمدٌنة أمًٌرا علٌنا ، حسن الجسم ، ممتلا البضعة ، فجعلت أنظر إلٌه نظًرا ، ال أكاد  

ٌا ابن كعب ، مالن تنظر إلً نظًرا ما كنت تنظره إلً لبل ؟ لال فملت : لعجبً! أصرؾ بصري عنه ، فمال : 
لال : ومما عجبن ؟ فملت : لما نحل من جسمن ، ونفى من شعرن ، وتؽٌر من لونن ؟ لال : وكٌؾ لو رأٌتنً 

شد نكرة بعد ثبلث فً لبري ، حٌن تمع عٌناي على وجنتً ، وٌسٌل منخري وفمً دوًدا وصدًٌدا ، لكنت لً أ
  منن الٌوم!  .

 نفى الشعر  : ثار وذهب وشعث وتسالط.
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٔالوجٌز: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .2ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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ولوله تعالى: }ذلن لهم خزي{، إشارة إلى هذه الحدود التً تولع بهم، لال ابن عطٌة:"
وؼلظ هللا الوعٌد فً ذنب الحرابة بؤن أخبر أن لهم فً اآلخرة عذابا عظٌما مع العموبة فً 
الدنٌا، وهذا خارج عن المعاصً الذي فً حدٌث عبادة بن الصامت فً لول النبً صلى هللا 

 .(ٔ)«فمن أصاب من ذلن شٌبا فعولب به فهو له كفارة»لم، علٌه وس
وٌحتمل: أن ٌكون الخزي لمن عولب، وعذاب اآلخرة لمن سلم فً الدنٌا، وٌجرى هذا 
الذنب مجرى ؼٌره، وهذا الوعٌد مشروط اإلنفاذ بالمشٌبة، اما أن الخوؾ ٌؽلب علٌهم بحسب 

 .(ٕ) والذل والممت"الوعٌد وعظم الذنب، والخزي فً هذه اآلٌة الفضٌحة 
ولهم فً اآلخرة عذاب  [، أي:"ٖٖلوله تعالى:}َولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]المابدة: 

 .(ٖ)شدٌد إن لم ٌتوبوا"
لهإالء الذٌن حاربوا هللا ورسولَه وسعوا فً األرض فساًدا، فلم ٌتوبوا  لال الطبري:أي:"

لخزي الذي جازٌتهم به فً الدنٌا، والعموبة التً من فعلهم ذلن حتى هلكوا فً اآلخرة، مع ا
 .(ٗ)عالبتهم بها فٌها عذاب عظٌم ، ٌعنً: عذاب جهنم"

 .(٘)لعظم ذنوبهم" لال البٌضاوي:]وذلن[:"
لال ابن كثٌر:أي:" مع ما ادخر هللا لهم من العذاب العظٌم ٌوم المٌامة، وهذا لد ٌتؤٌد به 

ركٌن، فؤما أهل اإلسبلم فمد ثبت فً الصحٌح عند من ذهب إلى أن هذه اآلٌة نزلت فً المش
أخذ علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما أخذ على النساء: أال نشرن »مسلم، عن عبادة بن الصامت لال: 

باهلل شٌبًا: وال نسرق، وال نزنً، وال نمتل أوالدنا وال ٌَْعَضه  بعضنا بعًضا، فمن َوفَّى منكم 
أصاب من ذلن شٌبًا فعولب فهو كفارة له، ومن ستره هللا فؤْمُره إلى هللا، فؤجره على هللا، ومن 

 .(2)"(ٙ)«إن شاء عذبه وإن شاء ؼفر له
ٌن  لال الواحدي:" وهذا للكفَّار الذٌن نزلت فٌهم اآلٌة ألنَّ العُرنٌٌن ارتدُّوا عن الّدِ

 .(1)والمسلم إذا عولب فً الدُّنٌا بجناٌته صارت مكفَّرةً عنه"
لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من أذنب ذنبًا فً الدنٌا، فعولب  -رضً هللا عنه-علً وعن 

به، فاهلل أعدل من أن ٌثنً عموبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا فً الدنٌا فستره هللا علٌه وعفا 
 .(5)عنه، فاهلل أكرم من أن ٌعود فً شًء لد عفا عنه"

ن فً النار على ما تمدم، ولكن ٌعظم عمابه لعظم الذنب، وال خلود لمإم لال المرطبً:"
ثم ٌخرج إما بالشفاعة وإما بالمبضة، ثم إن هذا الوعٌد مشروط اإلنفاذ بالمشٌبة كموله 

[ أما إن الخوؾ ٌؽلب علٌهم بحسب الوعٌد ٙٔٔتعالى:}وٌؽفر ما دون ذلن لمن ٌشاء{ ]النساء: 
 .(ٓٔ)"وكبر المعصٌة

، " لوله تعالى: }ِإنَّما (ٗٔ)، وابن حزم(ٖٔ)، والممري(ٕٔ)سبلم، وابن (ٔٔ)لال الزهري
َّلُوا أَْو ٌَُصلَّبُوا أَْو تُمَ  طََّع َجزاُء الَِّذٌَن ٌُحاِربُوَن هللاَ َوَرسُولَهُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فَساداً أَْن ٌُمَت

                                                             
 .(2ٓ5ٔصحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .1٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .(2ٓ5ٔصحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 .ٔٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٔالوجٌز: (1)
 .(5ٕٔ/ٖ( والعلل للدارلطنً )ٕٗٓٙ( وسنن ابن ماجة برلم )ٕٕٙٙ( وسنن الترمذي برلم )55/ٔالمسند )(5)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
 .55ٕانظر: الناسخ والمنسوخ:  (ٕٔ)
 .1ٓالناسخ والمنسوخ: (ٖٔ)
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ:  (ٗٔ)
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ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخبلٍؾ أَْو ٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض  {، نسخت باالستثناء بعدها فً لوله تعالى: }إِالَّ أَ
ٌِْهْم{.  الَِّذٌَن تابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

لال الزهري:"ٌمول: فبل سبٌل لكم علٌهم بعد التوبة. أراد بذلن الرجل المسلم الذي ٌكون 
فسدون فً األرض وهم منه الفساد ثم ٌتوب من لبل أن ٌظفر به رّب األمر. وأّما الكفار الذٌن ٌ

 .(ٔ)فً دار الحرب فهإالء ال تمبل توبتهم، فإنّهم لو كانت توبتهم صادلة للحموا بببلد المسلمٌن"
 :(ٕ)، على لولٌن«العرنٌٌن»فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد اختلؾ أهل العلم فً نسخ حكم النبً 

َ  أن ذلن حكم منسوخ، نسَخه نهٌُه عن المثلة وذلن بموله: أحدهما: }إِنََّما َجَزاُء الَِّذٌَن ٌَُحاِربُوَن َّللاَّ
ٌِْدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم مِ  َّلُوا أَْو ٌَُصلَّبُوا أَْو تُمَطََّع أَ ْن ِخبَلٍؾ أَْو َوَرسُولَهُ َوٌَْسعَْوَن فًِ اأْلَْرِض فََساًدا أَْن ٌُمَت

ْنٌَا   [.َٖٖولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]المابدة: ٌُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض ذَِلَن لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ
ولالوا: أنزلت هذه اآلٌة ِعتابًا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما فعل بالعَُرنٌٌن. وهذا لول دمحم بن 

 .(ٗ)، واللٌث بن سعد(ٖ)العجبلن
ِ ملسو هيلع هللا ىلص بالعرنٌٌن، حكٌم ثابت أب ًّ }إِنَّما َجزاُء ًدا، ولم ٌنسخ ولم ٌبّدل. ولوله: والثانً: أن فِْعُل النب

 { اآلٌة، حكٌم من هللا فٌمن حارب وَسعى فً األرض فساًدا بالِحَرابة. الَِّذٌَن ٌُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَهُ 
والعرنٌون ارتدُّوا، ولتلوا، وسرلوا، وحاربوا هللا ورسوله، فحكمهم ؼٌر حكم المحارب 

 د من أهل اإلسبلم أو الذمة.الساعً فً األرض بالفسا
لال المرطبً: "وهذا لول حسن، وهو معنى ما ذهب إلٌه مالن والشافعً، ولذلن لال هللا  

 .(٘)تعالى:}إال الذٌن تابوا من لبل أن تمدروا علٌهم{"
فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤتً بهم ٌعنً العرنٌٌن فؤراد أن ٌسُمل  ولدر روي عن السدي:"

 .(ٙ)هم، فنهاه هللا عن ذلن، وأمره أن ٌمٌم فٌهم الحدود، كما أنزلها هللا علٌه"أعٌن
 الفوابد:

بٌان حكم الحرابة وحمٌمتها: خروج جماعة اثنان فؤكثر وٌكون بؤٌدٌها سبلح ولهم شوكة، -ٔ
خروجهم إلى الصحراء بعٌداً عن المدن والمرى، ٌشنون هجمات على المسلمٌن فٌمتلون 

وٌعتدون على األعراض، هذه هً الحرابة وأهلها، ٌمال لهم: المحاربون وحكمهم ما وٌسلبون 
 ذكر تعالى فً اآلٌة.

أن اإلمام مخٌر فً إنزال العموبة التً ٌرى أنها مناسبة الستتباب األمن، وهذا مذهب  -ٕ
 الجمهور من األبمة، وهو أرفك وأصلح وأكثر تمثٌبلً لآلٌة وانسجاًما معها.

للنا }أو{ فً اآلٌة للتخٌٌر، وإال فمن لتل وأخذ المال وأخاؾ الناس لتل وهذا إن 
وصلب، ومن لتل ولم ٌؤخذ ماالً لتل، ومن لتل وأخذ ماالً لطعت ٌده ورجله من خبلؾ فتمطع 

 ٌده الٌمنى ورجله الٌسرى، ومن لم ٌمتل ولم ٌؤخذ ماالً ٌُنفى.
فً مال تمطع فٌه ٌد السارق، ومذهب الجمهور، وهو الحك ال تمطع ٌد المحارب إال 

 وهو زنة: ربع دٌنار ذهب فؤكثر.
وإن تعذر النفً فالسجن ٌموم ممامه، إذ هو نفً من ظاهر األرض إلى باطنها. كما لال 

 :(2)بعض المسجونٌن
 خرجنا من الّدنٌا ونحن من أهلها            فلسنا من األحٌاء فٌها وال الموتى

 ة               عجبنا وللنا: جاء هذا من الّدنٌاإذا جاءنا الّسّجان ٌوما لحاج

                                                             
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ: (ٔ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٙ:تفسٌر المرطبً (٘)
 .ٖٕ٘/ٓٔ(:ص1ٔ5ٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
، وببل نسبة فً عٌون ٔٓٔ/ ٔالبٌتان من الطوٌل، وهما لصالح بن عبد المدوس فً أمالً المرتضى  . (2)

 .1ٖ، والمحاسن واألضداد ص 1ٕ -1ٔ/ ٔاألخبار 
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لال ابن لتٌبة:وال أرى شٌبا اشبه بالنفً من الحبس،"ألنه  إذا حبس  ومنع من التصّرؾ  
 .(ٔ)والتمّلب فً الببلد، فمد نفً منها كلّها وألجا إلى مكان واحد"

لبوا. وإذا لتلوا ولم ولال الشافعً:" فً لطاع الطرٌك إذا لتلوا وأخذوا المال: لتلوا وص 
 ٌؤخذوا المال: لتلوا ولم ٌصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم ٌمتلوا: لطعت أٌدٌهم وأرجلهم من

خبلؾ، وإذا هربوا: طلبوا حتى ٌوجدوا، فتمام علٌهم الحدود، وإذا أخافوا السبٌل ولم ٌؤخذوا 
 .(ٕ)ماال: نفوا من األرض"

 
 المرآن

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم )}إاِل  ال ِذٌَن تَابُوا ِمْن  ٌِْهْم فَاْعلَُموا أَن  ّللا   [ٖٗ({ ]المائدة: ٖٗلَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

 التفسٌر:
لكن َمن أتى من المحاربٌن من لبل أن تمدروا علٌهم وجاء طابعًا نادًما فإنه ٌسمط عنه ما كان 

 أن هللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم. -أٌها المإمنون-هلل، فاعلموا 
ٌِْهْم{ ]المابدة: لو  [، أي:" لكن الذٌن ٖٗله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

 .(ٖ)تابوا من المحاربٌن ولُّطؤع الطرٌك لبل المدرة على أخذهم وعموبتهم "
م ٌمول: فبل سبٌل لكم علٌهم بعد التوبة. أراد بذلن الرجل المسل لال ابن شهاب الزهري:" 

الذي ٌكون منه الفساد ثم ٌتوب من لبل أن ٌظفر به رّب األمر. وأّما الكفار الذٌن ٌفسدون فً 
األرض وهم فً دار الحرب فهإالء ال تمبل توبتهم، فإّنهم لو كانت توبتهم صادلة للحموا بببلد 

 .(ٗ)المسلمٌن"
ما أصاب فً ٌمول: من جاء منهم مسلما لبل أن ٌإخذ فإن اإلسبلم ٌهدم  لال مماتل:" 

 .(٘)كفره من لتل أو أخذ مال"

فمن تاب لبل أن ٌمدر علٌه سمط حك هللا عنه، وأخذ بحموق بنً  لال اإلمام الشافعً:" 
 .(ٙ)آدم"

 .(2)ٌعنً:رجعوا عن صنٌعهم لبل أن ٌإخذوا وٌردوا المال" لال السمرلندي:" 
فاستثنى التابب لبل المدرة علٌه من جملة من أوجب علٌه الحد المذكور  لال الجصاص:" 
 .(1)فً اآلٌة"
 .(5)المعنى: إال الذٌن ٌتوبون من لبل أن تمدروا علٌهم" لال الفراء:" 
 . (ٓٔ)استثنى عز وجل التابب لبل أن ٌمدر علٌه" لال ابن عطٌة:" 
عماب لاطع الطرٌك، فإذا تابوا لبل لال أبو حٌان: ظاهره أنه استثناء من المعالبٌن  

المدرة على أخذهم سمط عنهم ما ترتب على الحرابة، وهذا فعل علً رضً هللا عنه بحارثة بن 
 .(ٕٔ)"(ٔٔ)بدر العرانً

هذا االستثناء فً المحاربٌن المشركٌن إذا تابوا من شركهم وحربهم  لال ابن الجوزي:" 
ٌل علٌهم فٌما أصابوا من مال أو دم، وهذا ال خبلؾ وفسادهم، وآمنوا لبل المدرة علٌهم، فبل سب

                                                             
 .]بتصرؾ[.5ٕٕتاوٌل مشكل المرآن: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٕ)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٙالناسخ والمنسوخ وتنزٌل المرآن: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٖ/ٕتفسٌر اإلمام الشافعً: (ٙ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٙٙ/ٔأحكام المرآن: (1)
 .ٕٗٗ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٗالبحر المحٌط: (ٔٔ)
 سوؾ ٌؤتً بٌان الخبر. (ٕٔ)
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فٌه. فؤما المحاربون المسلمون، فاختلفوا فٌهم، ومذهب أصحابنا: أن حدود هللا تسمط عنهم من 
انحتام المتل والصلب والمطع والنفً. فؤما حموق اآلدمٌٌن من الجراح واألموال، فبل تسمطها 

 .(ٔ)التوبة، وهذا لول الشافعً"
ولوله }من لبل أن تمدروا علٌهم{ خطاب لؤلبمة، أي: من لبل الظفر  السمعانً:"لال  

 .(ٕ)بهم"
ٌِْهْم{ [ راجع إلى  لال الراؼب:"  االستثناء ]فً لوله: }إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

ء: كل حك هلل مختص كل من تمدم ذكره، وهو فً العذاب وفً إلامة الحدود، ولال بعض الفمها
بماطع الطرٌك فالتوبة لبل المدرة ٌزٌل ما علٌه إن كان من حموق هللا، وإن كان من حموق 

 .(ٖ)اآلدمٌٌن فبل ٌزول إذا طالب به صاحبه"
 :(ٗ)ولوله:}تاب{، ٌرٌد به المستمبل، لال الشاعر

 فإنً التٌكم تشكر ما مضى             من األمر واستٌجاب ما كان فً ؼد 
ولو كان ماضٌا لمال: ما كان فً أمس، ولم ٌجز ما « كان فً ؼد»رٌد به المستمبل: لذلن لال ٌ

 :(٘)كان فً ؼد. وأما لول الكمٌت
 ما ذاق بإس معٌشة ونعٌمها             فٌما مضى أحد إذا لم ٌعشك

 .(ٙ)فمن ذلن إنما أراد: لم ٌذلها فٌما مضى ولن ٌذولها فٌما ٌستمبل إذا كان لم ٌعشك
ٌِْهْم{ ]المابدة:   ولد ذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}إِالَّ الَِّذٌَن تَابُوا ِمْن لَْبِل أَْن تَْمِدُروا َعلَ

 [، ستة وجوه:ٖٗ
أحدها: إال الذٌن تابوا من شركهم وسعٌهم فى األرض فساداً بإسبلمهم، فؤما المسلمون فبل ٌتسمط 

، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، وعكرمة(1)، والحسن(2)عباس التوبة عنهم حداً وجب علٌهم، وهذا لول ابن
 .(ٗٔ)، واختٌار الواحدي(ٖٔ)، وعطاء الخراسانً(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)والضحان

الثانً: إال الذٌن تابوا من المسلمٌن المحاربٌن بؤمان من اإِلمام لبل المدرة علٌهم، فؤما التابب 
 ًّ  .(1ٔ)، ومكحول(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)، والشعبً(٘ٔ)-علٌه السبلم-بؽٌر أمان فبل، وهذا لول عل

 ًّ وروى الشعبً:"كان حارثة بن بدر لد أفسد فً األرض وحارب، ثم تاب. وكُلِّم له عل
فلم ٌُْإمنه. فؤتى سعٌَد بن لٌس فكلّمه، فانطلك سعٌُد بن لٌس إلى علً فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن، ما 

                                                             
 .ٖٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .ٖ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖ)
 هو الطرماح بن حكٌم الطابى. ولبله:(ٗ)

 من كان ال ٌؤتٌن إال لحاجة ... ٌروح بها فٌما ٌروح وٌؽتدى
 .ٙٗٔوانظر: الدٌوان 

 .ٕٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (٘)
 .ٕٗٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٙ)
 .25ٕ-21ٕ/ٓٔ(:ص12٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .21ٕ-22ٕ/ٓٔ(:ص12ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .21ٕ-22ٕ/ٓٔ(:ص12ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .21ٕ/ٓٔ(:ص12ٗٔٔ(، و)12ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .21ٕ/ٓٔ(:ص12٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .25ٕ/ٓٔ(:ص121ٔٔ(، و)122ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .25ٕ/ٓٔ(:ص121ٔٔانظر: تفسٌر الطبري ) (ٖٔ)
 .1ٖٔانظر: الوجٌز: (ٗٔ)
 .1ٕٓ-25ٕ/ٓٔ(:ص125ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .1ٕٓ/ٓٔ(:ص11ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٓٔ(:ص11ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .1ٕٕ/ٓٔ(:ص11ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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ن تاَب من لبل أن تمِدر علٌه ؟  تموُل فٌمن حارب هللا ورسوله ؟ فمرأ اآلٌة كلها، فمال: أرأٌت م
نه علً، فمال حارثة:   لال: ألول كما لال هللا. لال: فإنه حارثة بن بدر! لال: فؤمَّ

ا لَِمٌتَها            َعلَى النَّؤيِ ال ٌَْسلَْم َعُدوٌّ ٌَِعٌبَُها  أاَل أَْبِلؽَا َهْمَداَن إِمَّ
ٌَْمِضً بِاْلِكتَاِب َخِطٌبَُها"    لَعَْمُر أَبٌَِها إنَّ َهَمَداَن تَتَِّمً        .(ٔ)اإللهَ َو

والثالث: إال الذٌن تابوا بعد أن لحموا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء تابباً لبل المدرة علٌه، 
 . (ٕ)وهذا لول عروة بن الزبٌر

 .(ٖ)ولد روي عن عروة خبلؾ هذا المول 
فبة ٌلجؤ إلٌها وتاب لبل المدرة علٌه لبلت توبته، والرابع: إن كان فً دار اإٍلسبلم فً منعة وله 

وإن لم ٌكن له فبة ٌمتنع بها  وتاب  لم تسمط عنه توبته شٌباً من عموبته، وهذا لول أبو 
 .(ٙ)، والحكم بن عٌٌنة(٘)، وربٌعة(ٗ)عمرو

 والخامس: أن توبته لبل المدرة علٌه تضع عنه حدود هللا تعالى دون حموق اآلدمٌٌن، وهذا لول
 .(2)الشافعً
لال ابن لدامة:" فإن تابوا من لبل أن ٌمدر علٌهم، سمطت عنهم حدود هللا تعالى وأخذوا  

لال اإلمام الموفك: ال « بحموق اآلدمٌٌن، من األنفس والجراح واألموال، إال أن ٌعفى لهم عنها
ثور، واألصل نعلم فً هذا خبلفا بٌن أهل العلم، وبه لال مالن والشافعً وأصحاب الرأي وأبو 

فٌه لوله تعالى: إال الذٌن تابوا ... فعلى هذا ٌسمط عنهم تحتم المتل والصلب والمطع والنفً، 
وٌبمى علٌهم المصاص فً النفس والجراح، وؼرامة المال والدٌة لما ال لصاص فٌه، فؤما إن 

ٌوجب حدا  تاب بعد المدرة علٌه ال ٌسمط عنه شًء من حدود هللا تعالى. وإن فعل المحارب ما
ال ٌختص المحاربة: كالزنى، والمذؾ، وشرب الخمر، والسرلة، فذكر الماضً أنها تسمط 
بالتوبة، ألنها حدود هللا تعالى، إال حد المذؾ، ألنه حك آدمً، وٌحتمل أن ال تسمط اه 

 .(1)ملخصا"
وهذا مذهب والسادس: أن توبته لبل المدرة علٌه تضع عنه سابر الحموق والحدود إال الدماء، 

 .(5)مالن
لال اإلمام الطبري:" وأولى هذه األلوال فً ذلن بالصواب عندي، لوُل من لال: توبة  

المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه لبل المُدرة علٌه، تضع عنه تَبِعات الدنٌا التً كانت 
إال ما كان لابًما فً لزمته فً أٌام حربه وِحَرابته، من حدود هللا، وُؼْرم الزم، ولََوٍد ولصاص، 

ٌده من أموال المسلمٌن والمعاهدٌن بعٌنه، فٌرّد على أهله إلجماع الجمٌع على أن ذلن حكم 
الجماعة الممتنعة المحاربة هلل ولرسوله، الساعٌِة فً األرض فساًدا على وجه الردة عن اإلسبلم. 

 ًدا.فكذلن حكم كل ممتنع َسعَى فً األرض فساًدا، جماعةً كانوا أو واح
ُص على وجه اؼتفال من سرله،  والشاهُر السبلَح فً  ا المستخفً بسرلته، والمتلّصِ فؤمَّ
خبلء على بعض السابلة، وهو عند الطلب ؼٌر لادر على االمتناع، فإن حكم هللا علٌه تاب أو لم 

وبٌن هللا ٌتب ماٍض، وبحموق من أخذ ماله، أو أصاب ولٌَّه بدم أو َختٍْل مؤخوذ، وتوبته فٌما بٌنه 
جل وعز لٌاًسا على إجماع الجمٌع على أنه لو أصاب شٌبًا من ذلن وهو للمسلمٌن ِسْلٌم، ثم صار 
                                                             

، مع اختبلؾ ٌسٌر فً  ٖٓٗ/  ٖتارٌخ ابن عساكر . والبٌتان فً 1ٕٔ-1ٕٓ/ٓٔ(:11ٔٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 فً رواٌتهما.

 .1ٕ٘/ٓٔ(:15ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
ا فر منه ، وال عن هشام بن عروة ، عن عروة لال: "ٌمام علٌه حدُّ م :1ٕٙ/ٓٔ(:ص15ٖٔٔأخرج الطبري) (ٖ)

 .وال ٌجوز ألحٍد فٌه أمان ٌعنً ، الذي ٌصٌب حدًّا ، ثم ٌفرُّ فٌلحك الكفار ، ثم ٌجًء تاببًا"
 .12ٕ-1ٕٙ/ٓٔ(:ص15٘ٔٔ(، و)15ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .12ٕ/ٓٔ(:ص15ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .12ٕ/ٓٔ(:ص152ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٖ/ٕ، وتفسٌر اإلمام الشافعً:12ٕ/ٓٔ(:ص151ٔٔانظر:تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٖٗ/ ٕٔ :المؽنً(1)
 .ٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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لهم حربًا، أن حربه إٌاهم لن ٌضَع عنه حمًا هلل عز ذكره، وال آلدمً، فكذلن حكمه إذا أصاب 
فبة ٌلجؤ إلٌها  ذلن فً خبلء أو باستخفاء، وهو ؼٌر ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده، وال له

 مانعةٌ منه.
وفً لوله:}إال الذٌن تابوا من لبل أن تمدروا علٌهم{، دلٌل واضح لمن ُوفِّك لفهمه، أّن 
الحكم الذي ذكره هللا جل وعّز فً المحاربٌن، ٌجري فً المسلمٌن والمعاهدٌن، دون المشركٌن 

أهل الحرب من المشركٌن، دون الذٌن لد نصبُوا للمسلمٌن حربًا، وذلن أن ذلن لو كان حكًما فً 
المسلمٌن ودون ذمتهم، لوجب أن ال ٌُْسِمَط إسبلُمهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد لدرتنا علٌهم ما 
كان لهم لبل إسبلمهم وتوبتهم من المتل، وما للمسلمٌن فً أهل الحرب من المشركٌن. وفً 

ِ ٌضع عنه، بعد ًّ لدرة المسلمٌن علٌه، ما كان واضعَه  إجماع المسلمٌن أّن إسبلم المشرن الحرب
عنه إسبلمه لبل المدرة علٌه ما ٌدّل على أن الصحٌح من المول فً ذلن لول من لال: عنى بآٌة 
اب أهل الملة أو الذمة، دون من سواهم من مشِركً أهل  المحاربٌن فً هذا الموضع، ُحرَّ

 .  (ٔ)الحرب"
أحوط للمفتً ولدم المحارب، ولول  ورجح الطبري المول اآلخر وهو لال ابن عطٌة:"

مالن أسد للذرٌعة وأحفظ للناس والطرق، والمخٌؾ فً حكم الماتل ومع ذلن فمالن ٌرى فٌه 
 .(ٕ)األخذ بؤٌسر العموبات استحسانا"

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة:    -أٌها المإمنون-[، أي:" فاعلموا ٖٗلوله تعالى:}فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)ؼفور لعباده، رحٌم بهم"أن هللا 

 .(ٗ)}ؼفور{ لما كان منه فً كفره، }رحٌم{ به حٌن تاب ورجع إلى اإلسبلم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)اإلسبلم"
فبل ٌعالبون فً الدنٌا وال فى اآلخرة، وٌؽفر هللا تعالى لهم  لال السمرلندي:أي:" 

 .(٘)ذنوبهم"
 .(ٙ)ٌؽفر لهم بالتوبة وٌرحمهم فبل ٌعذبهم" لال النسفً:أي:" 
 . (2)أخبر بسموط حموق هللا عنه" لال ابن عطٌة:" 
 وجعل توبة المإمنٌن من الزنا والمتل والسرلة ال ترفع عنهم إلامة لال الزجاج:" 

الحدود علٌهم، وتدفع عنهم العذاب فً اآلخرة، ألن فً إلامة الحدود الصبلح للمإمنٌن، والحٌاة، 
ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب{ ]البمرة: }َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص  لال هللا جل ثناإه: ٌَاةٌ   .(1)["25َٔح

 الفوائد:
من تاب من المحاربٌن لبل التمكن منه ٌعفى عنه إال أن ٌكون بٌده مال سلبه فإنه ٌرده على -ٔ

 ذنوبه أو ٌطلب بنفسه إلامة الحد علٌه فٌجاب لذلن.
 عظم عفو هللا ورحمته بعباده لمؽفرته لمن تاب ورحمته له.-ٕ
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٖ

 وفعل.
 .(5)بناء المبالؽة فً الكثرة«: فعول»هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء «: الؽفور»فـ 

                                                             
 .15ٕ-12ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .٘ٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (ٙ)
 .12ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (5)
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، معناه: الستار لذنوب عباده (ٔ)«الؽفار"»أن «: الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 
منصرفا إلى مؽفرة الذنوب «: الؽفور»ؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى فً الدنٌا ب

  .(ٕ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"
 .(ٖ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«: الرحٌم»و 
، وهو (ٗ)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«: الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 

صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات هللا سبحانه وتعالى "
الذاتٌة الفعلٌة؛ فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة؛ وباعتبار تجدد من ٌرحمه هللا صفة 
فعلٌة؛ ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة فً لوله تعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من 

واألصح أن نسمٌهم -وأهل التؤوٌل ، [، فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجلٕٔلعنكبوت: ٌشاء{ ]ا
ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة؛ وأن المراد برحمة هللا إحسانه؛ أو إرادة  -أهل التحرٌؾ

اإلحسان؛ فٌفسرونها إما باإلرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا ال شن أنه خطؤ؛ وحجتهم: أنهم ٌمولون: إن 
رلة، ولٌن؛ والرلة، واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى؛ فنمول لهم: إن هذه  الرحمة

الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالك فإنها تلٌك به سبحانه وتعالى؛ وال تتضمن نمصاً؛ فهو 
 .(٘)ذو رحمة بالؽة، وسلطان تام؛ فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"

أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة ٌستفاد ومنها: إثبات ما ذكره -ٗ
الذي  -منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، واألثر 

؛ ألنه -وهو الحكم  -؛ والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة ثبوت األثر -هو الحكم المترتب علٌه 
رحٌماً ؼفر لمن تاب من المحاربٌن لبل التمكن منه فٌعفو عنه، فٌكون فً هذا دلٌل  لكونه ؼفوراً 

؛ و « الصفة»الذي هو المسمى؛ و « الذات»واضح على أن أسماء هللا عز وجل تدل على 
 .(ٙ)-رحمهم هللا  -، كما لال بذلن أهل العلم «الحكم»

 
 المرآن

 َ ٌِْه اْلَوِسٌلَةَ َوَجاِهُدوا فًِ َسبٌِِلِه لَعَل كُْم تُْفِلُحوَن )}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا ات مُوا ّللا  ({ ٖ٘ َواْبتَغُوا إِلَ
 [ٖ٘]المائدة: 
 التفسٌر:

بوا إلٌه بطاعته والعمل بما  ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، خافوا هللا، وتَمَرَّ
 ٌرضٌه، وجاهدوا فً سبٌله؛ كً تفوزوا بجناته.

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]المابدة:   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ٖ٘لوله تعالى:}
 .(2)ورسوله"

لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان على 
 .(ٔ)شرٌفها وأمٌرها"

                                                             
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٔ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
ً زببر الثوب ؼفرا وذلن وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سم 

ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فً عٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: 

ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن  وهو فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٕ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٖ)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (ٗ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن:الفاتحة والبمرة: (٘)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٙ)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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أٌها الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها وعن خٌثمة لال: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا  
 .(ٕ)المساكٌن"
لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء  

ٌوجب انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات 
 .(ٖ)اإلٌمان"اإلٌمان؛ وعلى أن فواته نمص فً 

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها "لال ابن مسعود رضً هللا عنه:   إذا سمعت هللا ٌمول: }
 .(ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

َ{ ]المابدة:    .(ٗ)[، أي:" خافوا هللا"ٖ٘لوله تعالى:}اتَّمُوا َّللاَّ
ٌِْه اْلَوِسٌلَةَ{ ]المابدة: لوله تعالى:}َواْبتَؽُوا   بوا إلٌه بطاعته والعمل بما ٖ٘إِلَ [، أي:" وتَمَرَّ
 .(٘)ٌرضٌه"
 .(ٙ)أي: المربة، أي اطلبوا، واتخذوا ذلن بطاعته" لال أبو عبٌدة:" 
 .(2) "معناه: اطلبوا إلٌه المربة لال الزجاج:" 
وصل به إلى الشًء واطلبوا إلٌه المربة، وهً فً األصل ما ٌت لال الثعلبً:أي:" 

 .(1)وٌتمرب به"
}ابتؽوا{، معناه: اطلبوا، و}الوسٌلة{، المربة وسبب النجاح فً  لال ابن عطٌة:" 
 .(5)المراد"

 .(ٓٔ)ٌعنً: فً طاعته بالعمل الصالح" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: اطلبوا المرابة والفضٌلة باألعمال الصالحة" لال السمرلندي:" 
ا تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترن أي: م لال البٌضاوي:" 

 .(ٕٔ)المعاصً، من وسل إلى كذا إذا تمرب إلٌه"

 [، ثبلثة الوال:ٖ٘وفً معنى: }اْلَوِسٌلََة{ ]المابدة: 
، (2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)، وأبً وابل(ٖٔ)أحدها: أنها المربة، لاله ابن عباس

، (ٖ)، والطبري(ٕ)، وأبو عبٌدة(ٔ)، والفراء(ٕٓ)، والسدي(5ٔ)بن كثٌر، وعبدهللا (1ٔ)ولتادة
 .(2)، والمرطبً(ٙ)، وابن عطٌة(٘)، والسمرلندي(ٗ)والزجاج

                                                                                                                                                                               

 5ٕٓ/ٖ(:صٕ٘ٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ( انظٖ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٙ)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .5٘/ٗتفسٌر الثعلبً: (1)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٕٔ)
 .ٗٓٔ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .5ٕٔ-5ٕٓ/ٓٔ(:ص155ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 . ]أعطاءه السٌد المحمك نفس الرلم، لعله تكرار[.5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
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 . (1)ولال لتادة: " أي: تمربوا إلٌه بطاعته والعمِل بما ٌرضٌه"
 :(ٓٔ). وأنشد(5)لال أبو عبٌدة: ٌمال: توسلت إلٌه تمّربت"

ٌْنََنا َوالَوَساِبلُ إِذَا َؼفََل الَواشُوَن   عُْدنَا ِلَوْصِلَنا               َوَعاَد التََّصاِفً بَ
 :(ٔٔ)ولال لبٌد

 بََلى كُّل ذي لّب  إلى هللا َواِسلُ أَرى الناس ال ٌدرون ما لدر أمرهم             
 .(ٕٔ)والثانً: أنها المحبة، ٌمول: تحببوا إلى هللا، هذا لول ابن زٌد

لال نافع: ٌا ابن ، "(ٖٔ)الحاجة، وهذا لول ابن عباس أٌضا، جاء فً مسابل نافعوالثالث: أنها 
ِه اْلَوِسٌلَةَ{، الحاجة. لال: أو تعرؾ العرب  ٌْ عباس أخبرنً عن لول هللا عّز وجل: }َواْبتَؽُوا إِلَ

 :(ٗٔ)ذلن؟ لال: نعم، أما سمعت عنترة العبسً وهو ٌمول
ٌِْن  َجاَل لَُهْم إِلَ بً"إنَّ الّرِ ِلً وتََخضَّ ٌَؤُْخذُوِن، تَكحَّ  (٘ٔ)َوِسٌلَةٌ                 إِْن 

لال الزمحشري:" الوسٌلة: كل ما ٌتوسل به أى ٌتمرب من لرابة أو صنٌعة أو ؼٌر  
 .(ٙٔ)ذلن، فاستعٌرت لما ٌتوسل به إلى هللا تعالى من فعل الطاعات وترن المعاصً"

بها إلى تحصٌل الممصود، والوسٌلة أًٌضا:  والوسٌلة: هً التً ٌتوصل لال ابن كثٌر:"
علم على أعلى منزلة فً الجنة، وهً منزلة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وداره فً الجنة، وهً ألرب أمكنة 

 .(2ٔ)الجنة إلى العرش"

                                                                                                                                                                               
 ، ولم أجده فً معانً المرآن.ٖٗ٘/ٔكما فً زاد المسٌر: (ٔ)
 .ٗٙٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 .5ٕٓ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .12ٖ/ٔانظر: بحر العلوم: (٘)
 .1ٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (2)
 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٕٓٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٗٙٔ/ٔمجاز المرآن: (5)
وتفسٌر  5ٕٓ/ ٓٔ، وتفسٌر الطبري ٗٙٔ/ٔت ببل نسبة أٌضا فً مجاز المرآن: البٌلم أتعرؾ على لابله. و (ٓٔ)

 .5٘ٔ/ ٙالمرطبً 
، والواسل: الطالب، أي ٌتوسل إلى هللا بالطاعة والعمل الصالح. ولد ٕٙ٘شرح دٌوان لبٌد بن ربٌعة" ص (ٔٔ)

 جاء بعد هذا البٌت بٌت لبٌد المشهور:
 .نعٌم ال محالة زابلأال كل شًء ما خبل هللا باطل ... وكل 

 .5ٕٔ/ٓٔ(:ص5ٓ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕانظر: مسابل نافع بن األزرق: (ٖٔ)
/ ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة 5ٖٙ، وأشعار الستة الجاهلٌٌن: ٖٖالبٌت لعنترة بن الشداد فً الدٌوان:  (ٗٔ)

، وؼٌرها، 2ٙٔ/ ٔ، وبلوغ األرب لآللوسً: 1ٓٔ/ ٓٔ، واألؼانً: ٕٓٔ/ ٔ، اإلتمان: ٔٔ/ ٖ، والخزانة ٘ٙٔ
ان ٌإثره على سابر خٌله وٌسمٌه ألبان من أبٌات له لالها المرأته، وكانت ال تزال تذكر خٌله، وتلومه فً فرس ك

 إبله، فمال: ال تَْذكُِري ُمْهِري َوَما أَْطعَْمتُهُ ... فٌََكُوَن ِجْلُدِن ِمثَْل ِجْلِد األَْجَربِ 
بًِ ِهً َما ِشبِْت ثُمَّ تََحوَّ  إِنَّ اْلؽَبُوَق لَهُ، َوأَْنِت َمسُوَءةٌ، ... فَتَؤَوَّ

 بَاِرٌد ... إْن كُْنِت َسابِلَتًِ َؼبُولًا فَاْذَهبًَكذََب اْلعَتٌُِك َوَماُء َشّنٍ 
َجاَل لَُهْم. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إِنَّ الّرِ
 َوٌَكُوَن َمْرَكبُِن المَعُوُد َوِحْدُجهُ ... َواْبُن النَّعَاَمِة ٌَْوَم ذَِلَن َمْرَكبًِ!

المبلمة فً فرسه، فإن فرسه هو حصنه ومبلذه. أما هً فما تكاد تإسر فً ٌنذرها بالطبلق إن هً ألحت علٌه ب
 .حرب، حتى تتكحل وتتخضب لمن أسرها. ٌمول: إن أخذون تكحلت وتخضبت لهم

 .5ٕمسابل نافع بن األزرق: (٘ٔ)
 .1ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
 .ٖٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2ٔ)
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وأما الوسٌلة المطلوبة لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فهً أٌضا من هذا، ألن الدعاء له  لال ابن عطٌة:" 
لوسٌلة والفضٌلة إنما هو أن ٌإتاهما فً الدنٌا وٌتصؾ بهما وٌكون ثمرة ذلن فً اآلخرة با

 .(ٔ)التشفٌع فً الممام المحمود"
ولد ثبت فً صحٌح البخاري، من طرٌك دمحم بن الُمنَكِدر، عن جابر بن عبد هللا لال: 

ب هذه الدعوة التامة، والصبلة المابمة، آت لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من لال حٌن ٌسمع النداء: اللهم ر
 .(ٕ)محمًدا الوسٌلة والفضٌلة، وابعثه مماًما محمودا الذي وعدته، إال َحلَّْت له الشفاعة ٌوم المٌامة"

 .(ٕ)المٌامة"
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "إذا سمعتم المإذن فمولوا 

ًّ صبلة صلى هللا علٌه بها عشًرا، ثم سلوا هللا مثل ما ٌمول، ثم صلُّوا  ، فإنه من صلى َعل ًّ َعل
لً الوسٌلة، فإنها منزلة فً الجنة، ال تنبؽً إال لعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن 

 . (ٖ)سؤل لً الوسٌلة َحلًّْت علٌه الشفاعة"
ًّ فََسلُوا لً الوسٌلة". لٌل: ٌا وعن أبً هرٌرة ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  "إذا صلٌتم َعل

رسول هللا، وما الوسٌلة ؟ لال: "أْعلَى درجة فً الجنة، ال ٌنالها إال َرُجٌل واحد وأرجو أن أكون 
 .(ٗ)أنا هو"

وعن ابن عباس لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "سلوا هللا لً الوسٌلة، فإنه لم ٌسؤلها لً عبد 
 .(٘)ٌوم المٌامة" -أو: شفًٌعا  -ٌا إال كنت له شهٌدا فً الدن

وعن أبً سعٌد الخدري: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن الوسٌلة درجة عند هللا، لٌس فولها 
 .(ٙ)درجة، فَسلُوا هللا أن ٌإتٌنً الوسٌلة على خلمه"

 .(2)اهدوا إِلعبلء دٌنه"[، أي:" وجٖ٘لوله تعالى:}َوَجاِهُدوا فًِ َسبٌِِلِه{ ]المابدة: 
 .(1)وجاهدوا العدو }فً سبٌله{، ٌعنً: فً طاعته" لال مماتل:" 

 خص الجهاد بالذكر لوجهٌن: لال ابن عطٌة:" 
أحدهما: نباهته فً أعمال البر وأنه لاعدة اإلسبلم، ولد دخل بالمعنى فً لوله: وابتؽوا إلٌه 

 الوسٌلة ولكن خصه تشرٌفا.
العبادة التً تصلح لكل منهً عن المحاربة وهو معدلها من حاله وسنه والوجه اآلخر: أنها 

 .(5)ولوته وشره نفسه، فلٌس بٌنه وبٌن أن ٌنملب إلى الجهاد إال توفٌك هللا تعالى"
 .(ٓٔ)[، أي:" كً تفوزوا بجناته"ٖ٘لوله تعالى:}لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]المابدة:   

 .(ٔٔ)فلحون{،ٌعنً: تسعدون، وٌمال تفوزون"}لعلكم{ ٌعنً: لكً، }ت لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)أي: لعلكم تظفرون بعدوكم، والمفلح الفابز بما فٌه ؼاٌة صبلح حاله" لال الزجاج:" 
لما أمرهم بترن المحارم وفعل الطاعات، أمرهم بمتال األعداء من  لال ابن كثٌر:" 

ن الموٌم، ورؼبهم فً ذلن الكفار والمشركٌن الخارجٌن عن الطرٌك المستمٌم، التاركٌن للدٌ

                                                             
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .5ٕٖباب الدعاء عند النداء، حدٌث  -1األذان، أخرجه البخاري فً: (ٕ)
 .(1ٖٗٔصحٌح مسلم برلم )(ٖ)
 .(ٕٖٔٙ( وسنن الترمذي برلم )ٕ٘ٙ/ٕالمسند )(ٗ)
( : "فٌه الولٌد بن ٖٖٖ/ٔ( "مجمع البحرٌن" ولال الهٌثمً فً المجمع )5ٖٙالمعجم األوسط للطبرانً برلم )(٘)

ات ، ولال : مستمٌم الحدٌث إذا روي عن الثمات. للت : وهذا بن عبد الملن الحرانً لد ذكره ابن حبان فً الثم
 .من رواٌته عن موسى بن أعٌن وهو ثمة"

 .( "مجمع البحرٌن" من طرٌك عمارة بن ؼزٌة بهٔٗٙ،  ٓٗٙورواه الطبرانً فً المعجم األوسط برلم )(ٙ)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .12ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٖٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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بالذي أعده للمجاهدٌن فً سبٌله ٌوم المٌامة، من الفبلح والسعادة العظٌمة الخالدة المستمرة التً 
ال تَبٌِد وال تَُحول وال تزول فً الؽرؾ العالٌة الرفٌعة اآلمنة، الحسنة مناظرها، الطٌبة مساكنها، 

 .(ٔ)ال تبلى ثٌابه، وال ٌفنى شبابه" التً من سكنها ٌَْنعَم ال ٌٌؤس، وٌحٌا ال ٌموت،
هذه اآلٌة وعظ من هللا تعالى بعمب ذكر العموبات النازلة بالمحاربٌن،  لال ابن عطٌة:" 

وهذا من أبلػ الوعظ ألنه ٌرد على النفوس وهً خابفة وجلة، وعادة البشر إذا رأى وسمع أمر 
 .(ٕ)حال"ممتحن ببشٌع المكاره أن ٌرق وٌخشع، فجاء الوعظ فً هذه ال

فإن الفبلح ال ٌتم إال بترن ما حرم هللا، خصوصا هذه الفواحش  لال السعدي:" 
المذكورة، وهً الخمر وهً: كل ما خامر العمل أي: ؼطاه بسكره، والمٌسر، وهو: جمٌع 
المؽالبات التً فٌها عوض من الجانبٌن، كالمراهنة ونحوها، واألنصاب التً هً: األصنام 

هللا، واألزالم التً ٌستمسمون بها، فهذه األربعة واألنداد ونحوها، مما ٌنصب وٌعبد من دون 
 فمنها:  ،نهى هللا عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعٌة إلى تركها واجتنابها

واألمور الخبٌثة مما ٌنبؽً ، أنها رجس، أي: خبث، نجس معنى، وإن لم تكن نجسة حسا -
 اجتنابها وعدم التدنس بؤوضارها. 

 الذي هو أعدى األعداء لئلنسان. ومنها: أنها من عمل الشٌطان، -
ومن المعلوم أن العدو ٌحذر منه، وتحذر مصاٌده وأعماله، خصوصا األعمال التً ٌعملها لٌولع 
فٌها عدوه، فإنها فٌها هبلكه، فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبٌن، والحذر منها، 

 والخوؾ من الولوع فٌها.
إال باجتنابها، فإن الفبلح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب، ومنها: أنه ال ٌمكن الفبلح للعبد  -

 .(ٖ)"والنجاة من المرهوب، وهذه األمور مانعة من الفبلح ومعولة له
 الفوابد:

 وجوب تموى هللا عز وجل وطلب المربة إلٌه والجهاد فً سبٌله. -ٔ
 مشروعٌة التوسل إلى هللا تعالى باإلٌمان وصالح األعمال. -ٕ

دمحم بن عبدالوهاب:" إن المشً إلى الطاعة وسإاله امتثاالً ألمره عمل طاعة، لال الشٌخ  
ِه  ٌْ َ َواْبتَؽُوا إِلَ وذلن من أعظم الوسابل المؤمور بها فً لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

 .(ٗ)لطاعة"اْلَوِسٌلَةَ{، ولد أجمع العلماء أنها المربة وال لربة أعظم من عمل ا
التوسل إما بما ٌناسب المطلوب عمبلً وأذن فٌه شرعاً، وإما بؽٌر ذلن، وتفصٌله: أن أن -ٗ

المتوسل إما أن ٌتوسل بما هلل من صفات وأسماء، وإما بما له من اعتماد صحٌح، وإما بما له من 
فٌما نواع عمل صالح، وإما بما لؽٌره من دعاء أو جاه، وإما بطاعة تعمه وؼٌره؛ فتلن ستة أ

 :(٘)ٌاتً نفصل المول فٌها
 التوسل بصفات هللا: -اوال:

ِ اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدعُوهُ بَِها{  النوع األول: التوسل بصفات هللا، وهو مشروع؛ لموله تعالى: }َوَّلِلَّ
 -[، ولما رواه الترمذي وحسَّنه عن عاذ بن جبل رضً هللا عنه؛ أن النبً 1ٓٔ]األعراؾ: 

ٌِْه َوَسلََّم  ْكَراِم! فَمَاَل:  -َصلَّى هللاُ َعلَ لَِد اْستُِجٌَب لََن؛ »َسِمَع َرُجبًل ٌَمُوُل: ٌَا ذَا اْلَجبَلِل َواإْلِ
 ، وله أمثلة:(ٙ)«فََسلْ 

منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن األربع أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه،  - ٔ
ٌِْه َوَسلََّم  -أنس رضً هللا عنه؛ أَنَّهُ وصححه ابن حبان والحاكم، عن  ُ َعلَ َسِمَع َرُجبًل  -َصلَّى َّللاَّ

                                                             
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٖٕٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .ٕٖٔالتوضٌح عن توحٌد الخبلق:  (ٗ)
 .5ٖٓ-5ٖٕانظر: رسالة الشرن ومظاهره، مبارن الجزابري: (٘)
(، 2ٕٙمصورة المكتب(، والبخاري فً " األدب المفرد " ) - ٖٕٙ - ٖٕ٘/ ٘ضعٌؾ: أخرجه أحمد )(ٙ)

 .5ٖٙ٘و 5ٖ٘٘/ ٖٔ٘ - ٔٔ٘/ 5والترمذي )
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! إِنًِّ أَْسؤَلَُن بِؤَنَّ لََن اْلَحْمَد اَل ِإلَهَ إِالَّ أَْنَت، اْلَمنَّاُن، بَِدٌُع السََّماَواِت وَ  اأْلَْرِض، َذا ٌَْدعُو: "اللَُّهمَّ
 ًُّ ْكَراِم، ٌَا َح ! ". فَمَاَل اْلَجبَلِل َواإْلِ ٌِْه َوَسلََّم  -! ٌَا لٌَُّومُ ُ َعلَ َ بِاْسِمِه : »-َصلَّى َّللاَّ لَمَْد َسؤََل َّللاَّ

 .(ٔ)«اأْلَْعَظمِ 
ٌِْه َوَسلََّم  -ومنها ما رواه مسلم عن عابشة رضً هللا عنها عن النبً  - ٕ ! : »-َصلَّى هللاُ َعلَ اللَُّهمَّ

؛ فإن إضافة لفظ الرب إلى تلن المخلولات العظٌمة مشعر (ٕ)« َرافٌِلَ َربَّ ِجْبِرٌَل َوِمٌَكابٌَِل َوإِسْ 
 بعظٌم لدرته وكمال حكمته.

 ومنها األبٌات المشهورة المنسوبة البن الماسم السهٌلً، ومطلعها: - ٖ
ِمٌِر َوٌَْسَمُع              أَْنَت اْلُمِعدُّ ِلكُّلِ َما ٌُتََولَّعُ  ٌَا َمْن ٌََرى َما فًِ الضَّ

 التوسل باإِلٌمان: -ثانٌا:

النوع الثانً: التوسل باإِلٌمان الصحٌح الصادق، وهو مشروع؛ لما فٌه من تموٌة التوحٌد، وله 
 أمثلة:

ٌَماِن أَْن آِمنُوا بَِربُِّكْم  - ٔ منها ما حكاه هللا عن أولً األلباب: }َربَّنَا إِنََّنا َسِمْعنَا ُمنَاِدًٌا ٌَُناِدي ِلئْلِ
 [.5َٖٔربَّنَا فَاْؼِفْر لََنا ذُنُوَبنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسٌِّبَاتَِنا َوتََوفََّنا َمَع اأْلَْبَراِر{ ]آل عمران: فَآَمنَّا 

وبمٌة  -  (ٖ)بل صححه كما فً " مدارج السالكٌن " -ومنها ما رواه الترمذي وحسنه - ٕ
َصلَّى  -عنه، أن النبً  أصحاب السنن األربع، وصححه ابن حبان والحاكم؛ عن برٌدة رضً هللا

ٌِْه َوَسلََّم  ُ، الَِّذي اَل إِلََه  -هللاُ َعلَ ! إِنًِّ أَْسؤَلَُن بِؤَنًِّ أَْشَهُد أَنََّن أَْنَت َّللاَّ ٌَمُوُل: اللَُّهمَّ َسِمَع َرُجبًل ٌَْدعُو َو
َمُد، الَِّذي لَْم ٌَِلْد، َولَْم ٌُولَْد، َولَْم  َوالَِّذي نَْفِسً بٌَِِدِه، »ٌَكُْن لَهُ كُفًُوا أََحٌد. فََماَل: إِالَّ أَْنَت، اأْلََحُد الصَّ

ًَ أََجاَب، َوإِذَا سُِبَل بِِه أَْعَطى َ بِاْسِمِه اأْلَْعَظِم، الَِّذي إِذَا ُدِع  .(ٗ)« لَمَْد َسؤََل َّللاَّ
 :(٘)ومنها: لول تمٌم بن المعز بن بادٌس األمٌر الصنهاجً المالكً - ٖ

َها            فَكَّْرُت فًِ نَ  ٌْلَتَاهُ َواَلَت ِحٌَن َمنَاِص  اِر اْلَجِحٌِم َوَحّرِ  ٌَا َو

ٌَْر َوِسٌلَتًِ              ْخبَلص فََدَعْوُت َربًِّ أَنَّ َخ  ٌَْوَم اْلَمعَاِد َشَهاَدةُ اإْلِ
 التوسل بالعمل الخاص: -ثالثا:

لما فٌه من تؽذٌة الخشوع النوع الثالث: توسل الداعً بطاعته وصالح عمله، وهو مشروع 
 المناسب للموضوع، وله أمثلة:

                                                             
(، ٕٖٔٙ/ 5ٕ٘/ 5(، والترمذي )ٖٕٗ/ ٔمصورة المكتب(، وأبو داود ) - ٕٓٔ/ ٖصحٌح: أخرجه أحمد )(ٔ)

( ٗٓ٘ - ٖٓ٘/ ٔ(، والحاكم )15ٖ/ 2ٙٔ - 2٘ٔ/ ٖ(، وابن حبان )1٘1ٖ(، وابن ماجه )ٕ٘/ ٖوالنسابً )
 من طرق عن أنس به.

 .ولال الحاكم: " صحٌح على شرط مسلم "، ووافمه الذهبً
 (.22ٓ/ ٖٗ٘/ ٔأخرجه مسلم )  (ٕ)
 .ٖٔ/ ٔانظر: مدارج السالكٌن:  (ٖ)
/ 5(، والترمذي )ٖٕٗ/ ٔمصورة المكتب(، وأبو داود ) - ٖٓٙو ٖٓ٘و 5ٖٗ/ ٘صحٌح: أخرجه أحمد )(ٗ)

/ ٔ(، والحاكم )15ٕو 15ٔ/ برلم: 2ٗٔو  2ٖٔ/ ٖ(، وابن حبان )1٘2ٖ(، وابن ماجه )ٕٖٗ٘/ ٙٗٗ - ٘ٗٗ
 ( من طرق عن مالن بن ِمْؽَول عن عبد هللا بن بُرٌدة عن أبٌه به.ٗٓ٘

 ولال الترمذي: " حدٌث حسن ؼرٌب ".
الحاكم: " حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه، وله شاهد صحٌح على شرط مسلم! " ووافمه  ولال

 الذهبً!
(: " لال شٌخنا الحافظ أبو الحسن الممدسً: وهو إسناد ال مطعن ٘ٗٔ/ ٕولال المنذري فً " مختصر السنن " )

( أٌضاً، 15ٕ/ ٖاله فً " الترؼٌب " )فٌه، وال أعلم أنه روي فً هذا الباب حدٌث " أجود إسناداً منه ". ول
 ( عنه بزٌادة: " وهو حدٌث حسن ".2ٗٗ/ 5وحكاه المباركفوري فً " التحفة " )

/ ٔ(، وابن خزٌمة فً " صحٌحه " )ٕ٘/ ٖ(، والنسابً )ٙ٘ٔ/ ٔوللحدٌث شاهد بنحوه أخرجه أبو داود )
ن بُرٌدة عن حنظلة بن علً أن محجن بن ( من طرٌك عبد الوارث ثنا الحسٌن المعلم عن عبد هللا ب2ٕٗ/ 1ٖ٘

ٌِْه َوَسلََّم  -األدرع حدثه لَاَل: َدَخَل َرسُوُل هللاِ  ُد  -َصلَّى هللاُ َعلَ اْلَمْسِجَد، فَإِذَا هَُو بَِرُجٍل لَْد لََضى َصبَلتَهُ َوهَُو ٌَتََشهَّ
ِحٌُم. َلاَل: فَمَاَل: َوهَُو ٌَمُوُل: اللَُّهمَّ ... أَْن تَْؽِفَر ِلً ذُنُوبًِ إِنََّن أَنْ   .«لَْد ُؼِفَر لَهُ، لَْد ؼُِفَر لَهُ )ثبََلثاً(»َت اْلؽَفُوُر الرَّ

 .ٕٕ٘/ٕ، وشجرة النور الزكٌة فً طبمات المالكٌة:2ٕ٘/ٓٔانظر: الوافً بالوفٌات: (٘)
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ٌِْه َوَسلََّم  -منها: حدٌث الصخرة فً " الصحٌحٌن "؛ أَنَّهُ  - ٔ اْنَطلََك ثبَلَثَةُ »لَاَل:  -َصلَّى هللاُ َعلَ
ْن َكاَن لَْبلَكُْم، َحتَّى آَواهُُم اْلَمِبٌُت ِإلَى َؼاٍر، فََدَخلُوهُ، فَاْنحَ  ْت نَفٍَر ِممَّ َدَرْت َصْخَرةٌ ِمَن اْلَجَبل فََسدَّ

َ بَِصاِلحِ أَْعمَ  ْخَرةِ إِالَّ أَْن تَْدعُوا َّللاَّ ٌِْهُم اْلؽَاَر، فَمَالُوا: إِنَّهُ الَ ٌُْنِجٌكُْم ِمْن َهِذِه الصَّ ثم « اِلُن ... َعلَ
ن نفسها بعد ذكر برور األول بؤبوٌه وانفراج الصخرة للٌبًل لدعابه، وعفة الثانً عمن أمكنته م

شوق طوٌل وانفراج الصخرة له أٌضاً، ومبالؽة الثالث فً حفظ األمانة وتمام انفراج الصخرة، 
! إِْن كُْنُت فَعَْلُت ذَِلَن اْبتِؽَاَء َوْجِهَن؛ فَاْفِرْج َعنَّا َما نَْحُن »وأنهم كلهم لالوا فً أدعٌتهم:  اللَُّهمَّ

 .(ٔ)«فٌِهِ 
ٌِْه َوَسلََّم  -النبً ومنها: تمدٌم الصبلة على  - ٕ لبل الدعاء، لما رواه أبو داود،  -َصلَّى هللاُ َعلَ

 ًَّ ٌِْه َوَسلََّم  -والترمذي وصححه، أََن النَِّب َرأَى َرُجبلً ٌَُصلًِّ َوٌَْدعُو، َولَْم ٌَْحَمْد َربَّهُ،  -َصلَّى هللاُ َعلَ
ِ »ثُمَّ َدَعاهُ، فَمَاَل:  «.َعِجَل َهذَا»َولَْم ٌَُصّلِ َعلَى َنبٌِِِّه، فَمَاَل:  إذَا َصلَّى أََحُدكُْم؛ فَْلٌَْبَدأْ بَِحْمِد َّللاَّ

ِ، َوْلٌَْدعُ بَْعُد بَِما َشاءَ  ًّ ٌِْه؛ َوْلٌَُصّلِ َعلَى النَّبِ  .(ٕ)«َوالثَّنَاِء َعلَ
 :(ٖ)ومنها: لول دمحم بن عبد هللا العبدري المالكً - ٖ

ًَ ُمإْ   َوَما لُْلُت إِّنًِ َساِمٌع َوُمِطٌعٌ  ِمٌن          تََوسَّْلُت ٌَا َربًِّ بِؤَّنِ
ٌد      سُوُل َشِفٌعُ  أٌَُْصلَى بََحِرّ النَّاِر َعاٍص ُمَوّحِ  َوأَْنَت َكِرٌٌم َوالرَّ

 وهذه األنواع الثبلثة لتماربها لد تجتمع أو بعضها فً الصٌؽة الواحدة.
 التوسل بالدعاء: -رابعا:

 رء بدعاء ؼٌره، وهو على وجهٌن:النوع الرابع: تَوسُّل الم
أحدهما: أن تكتفً عن دعابن بدعاء من سؤلته الدعاء، وهذا تمدم فً فصل الدعاء، وأنه مؤذون 
فٌه، ما لم ٌكن ذرٌعة إلى منهً عنه؛ كسإال الدعاء من المٌت والؽابب؛ لما فٌه من مظنة 

 االعتماد بعلم الؽٌب.

الشرن أن ٌدعو ؼٌر هللا؛ ألن الدعاء ال ٌكون إال لال الشٌخ دمحم صالح العثٌمٌن:" من  
 .(ٗ)مع محبة وتعظٌم وافتمار وتذلُّل، واعتماد أن المدعو لادر"

والوجه الثانً: أن تسؤل الدعاء من الحً الحاضر، فٌدعو لن، وتتوجه أنت إلى هللا داعٌاً 
 متوسبلً بدعابه.

وصححه، وهو أن رجبًل  وهو مشروع لحدٌث األعمى عند أحمد والنسابً، والترمذي
ٌِْه َوَسلََّم  -ضرٌرا جاء إلى النبً  ٌسؤله الدعاء لٌرد هللا علٌه بصره، فخٌره بٌن  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  -الصبر ودعابه له، فؤصر على اختٌار دعاء رسول هللا  ، فؤمره بالوضإ -َصلَّى هللاُ َعلَ
ِ »وصبلة ركعتٌن، ثم الدعاء بهذا اللفظ:  ًّ ٍد، نَِب ٌْن بِنَبٌِِّن ُمَحمَّ هُ إَل ! إنًِّ أَْسؤَلُن َوأَتََوجَّ اللَُّهمَّ

! فََشفِّْعهُ فِ  هُ بَِن إِلَى َرّبًِ فًِ َحاَجِتً َهِذِه ِلتُْمَضى ِلً، اللَُّهمَّ ! إنًِّ أَتََوجَّ دُ ْحَمِة، ٌَا ُمَحمَّ  .(٘)«ًَّ الرَّ

                                                             
( عن أبن عمر مولوفاً 2ٖٕٗ/ ٕٓٓٔ - 55ٕٓ/ ٗ(، ومسلم )ٖ٘ٙٗ/ ٙٓ٘ - ٘ٓ٘/ ٙرواه البخاري )(ٔ)

 .مطوالً، ولد ذكره المإلؾ مختصراً بمعناه
(، وابن ٖٙٗ٘/ ٔ٘ٗ - ٓ٘ٗ/ 5(، والترمذي )ٖٖٕ/ ٔ(، وعنه أبو داود )1ٔ/ ٙ( صحٌح: أخرجه أحمد )(ٕ)

(، وإسماعٌل الماضً فً " فضل ٖٕٓ/ ٔ(، والحاكم )5ٙٓٔ/ 5ٕٓ/ ٘(، وابن حبان )2ٔٓ/ ٖٔ٘/ ٔخزٌمة )
ولال الترمذي: " حسن صحٌح "، ولال الحاكم: " صحٌح . (ٙٓٔ" ) -ٌِْه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ َعلَ  -الصبلة على النبً 

 على شرط مسلم! "، ووافمه الذهبً!
( عن ابن وهب، وكذا ابن ٘ٗ - ٗٗ/ ٖ( عن رشدٌن بن سعد، والنسابً )ٖٗٗ٘/ 5ٗٗ/ 5وأخرجه الترمذي )

تهم عن أبً هانا به، ولال الترمذي: " ( عن حمٌد بن مالن: ثبلثٕٔٔ(، وابن السنً )2ٓ5/ ٖٔ٘/ ٔخزٌمة )
 حدٌث حسن ".

 .ٖٔ٘/ٗ، والذٌل والتكملة لكتابً الموصول والصلة:ٕٙ/ٖانظر: الؽحاطة فً أخبار ؼرناطة: (ٖ)
 .ٕٕٙ/ ٔالمول المفٌد : (ٗ)
(، والنسابً فً " عمل الٌوم واللٌلة " 5ٖٗٙ/ ٖٖ - ٕٖ/ ٓٔ(، والترمذي )1ٖٔ/ ٗصحٌح: أخرجه أحمد )(٘)
 ٖٖٔ/ ٔ(، والحاكم )5ٕٔٔ/ ٕٕٙ - ٕٕ٘/ ٕ(، وابن خزٌمة )1ٖ٘ٔ(، وابن ماجه )ٓٙٙو 5٘ٙو 1٘ٙ)
/ 2ٖٓ - ٖٙٓ/ ٔ(، و " الصؽٌر " )1ٖٔٔ/ 1ٔ - 2ٔ/ 5(، والطبرانً فً " الكبٌر " )2ٕ٘ - ٕٙ٘و 5ٔ٘و

 ( عن عثمان بن ُحنٌؾ رضً هللا عنه.1ٓ٘
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هذا المحذوؾ اختٌار األعمى لدعاء والتوجه بالنبً معناه التوجه بدعابه، دل على 
ٌِْه َوَسلََّم  -الرسول  بعد تخٌٌره له بٌنه وبٌن الصبر، وأمره لؤلعمى بالدعاء بعد  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  -دعابه  ٌِْه َوَسلََّم  -؛ نظٌر ما أخرجه مسلم وؼٌره من لوله -َصلَّى هللاُ َعلَ  -َصلَّى هللاُ َعلَ
؛ فنصح لهما بعبادتً الصبلة (ٔ)« أَِعّنًِ َعلَى نَْفِسَن بَِكثَْرةِ السُُّجودِ »مته فً الجنة: لمن سؤله مراف

 والدعاء لمناسبتهما للمطلوب.
 (ٕ)ونظٌر حدٌث األعمى ما رواه البخاري فً " صحٌحه " من استسماء عمر بالعباس 

ٌَْن بِعَّمِ َنبِ  ٌَْن بَنَِبٌِّنَا، فَتَْسِمٌنَا، َوِإنَّا نَتََوسَُّل إِلَ ! إِنَّا كُنَّا َنتََوسَُّل إِلَ ٌَِّنا؛ فَاْسِمنَا "؛ ففٌه إِثبات ولوله: " اللَُّهمَّ
بعد موته، والممصود التوسل  -وال سٌما ذوو لرابته -التوسل بالرسول فً حٌاته، وبؤهل الفضل

ا كانوا معنا فً عالمنا، أما من كان فً العالم الؽٌبً؛ فكل شًء منه ؼابب علٌنا؛ فبل بدعابهم إذ
كما  -نعلم هل دعا لنا ولم ٌرد الشرع بدعابهم لنا، والعباس حاضر ولع منه الدعاء، وأنه لال 

! إِنِّهُ لَْم ٌَْنِزْل بَبلٌء إِال بِذَْنٍب، َوَلْم ٌُْكَشؾْ -فً " الفتح "  هَ اْلمَْوُم بًِ  : " اللَُّهمَّ إِال بِتَْوبٍَة، َولَْد تََوجَّ
ٌَْن بِالتَّْوبَِة، فَاْسِمنَ ٌَْن بِالذُّنُوِب، َوَنَواِصٌنَا إِلَ ٌِْدٌنَا إَِل ٌَْن ِلَمَكاِنً ِمْن نَبٌَِِّن، َوَهِذِه أَ ٌَْث"إِلَ  .(ٖ)ا اْلؽَ

 التوسل بالطاعة المطلمة: -خامسا:
 المتوسل وؼٌره.النوع الخامس: التوسل بطاعة تعم 

 ومن أمثلته: 
ما فً " كبٌر الطبرانً " من طرٌك فضال بن جبٌر المجمع على ضعفه عن أبً أمامة -ٔ

رضً هللا عنه مرفوعاً: " أَْسؤَلَُن بِنُوِر َوْجِهَن الَِّذي أَْشَرلَْت لَهُ السََّماَواُت َواأْلَْرُض، َوبُِكّلِ َحّكٍ 
ٌَْن؛ أَْن تَْمبََلنًِ فًِ َهِذِه اْلؽََداِة َوفًِ َهِذِه اْلعَِشٌَِّة، َوأَْن تُِجٌَرِنً ِمَن النَّاِر  هَُو لََن، َوبَِحّكِ السَّابِِلٌنَ  َعلَ

 .(ٗ)بِمُْدَرتَِن" 
 -ومنها: ما رواه أحمد وابن ماجه عن عطٌة العوفً، عن أبً سعٌد الخدري، عن النبً -ٕ

ٌِْه َوَسلََّم  َوأَْسؤَلَُن بَِحّكِ السَّابِِلٌَن »الخارج إلى الصبلة أن ٌمول فً دعابه: ، أنه علم -َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌَْن، َوبَِحّكِ َمْمَشاَي َهذَا، فَإِنًِّ لَْم أَْخُرْج أََشًرا َواَل بََطًرا، َواَل ِرٌَاًء َواَل سُْمعَةً، َولَِكْن َخرَ  ْجت َعلَ

أَْن تُْنِمذَنًِ ِمَن النَّاِر، َوأَْن تَْؽِفَر ِلً، فَإِنَّهُ اَل ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب  اتِّمَاَء َسَخِطَن َواْبتِؽَاَء َمْرَضاتَِن، أَْسؤَلُنَ 
 .(٘)«إِالَّ أَْنتَ 

                                                                                                                                                                               

م فً الموضع األول: " صحٌح على شرط الشٌخٌن ولال الترمذي: " حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب "؛ ولال الحاك
"، وفً الموضع الثانً: " صحٌح اإِلسناد "، وفً األخٌر: " صحٌح على شرط البخاري "، ووافمه الذهبً فٌها، 
ولال الطبرانً بعد ذكر طرله: " والحدٌث صحٌح " لاله فً " الصؽٌر "، ونمله عنه المنذري فً " الترؼٌب " 

(ٖ /ٙ2.) 
 .وما بعدها( ٕ٘ٙ/ ٔأٌضاً البٌهمً وأبو عبد هللا الممدسً وابن تٌمٌة كما فً " مجموع الفتاوى " ) ولد صححه

 .(.15ٗ/ ٖٖ٘/ ٔأخرجه مسلم )(ٔ)
 .( عن أنسٓٔٓٔ/ 5ٗٗ/ ٕرواه البخاري )(ٕ)
 (، وسكت علٌه،52ٗ/ ٕصحٌح: أخرجه الزبٌر بن بكار فً " األنساب "؛ كما لال الحافظ فً " الفتح " )(ٖ)

 .[، وهللا أعلمٕٙوأشار إلى ثبوته األلبانً فً " التوسل: أنواعه وأحكامه " ]ص:
 .( من طرٌك هشام 1ٕٓ2/ رلم: 2ٖٔ - ٖٙٔ/ 1ضعٌؾ جداً: أخرجه الطبرانً فً " المعجم الكبٌر " )(ٗ)

 (: " وفٌه فضال بن جبٌر، وهو ضعٌؾ مجمع على ضعفه"2ٔٔ/ ٘ٔلال الهٌثمً )
( من طرٌك فضٌل 1٘(، وابن السنً )221مصورة المكتب(، وابن ماجه ) - ٕٔ/ ٖضعٌؾ: أخرجه أحمد )(٘)

 بن مرزوق عن عطٌة العوفً به. وسنده ضعٌؾ، وفٌه علتان:
األولى: فضٌل بن مرزوق ضعفه جماعة كما فً " المجروحٌن "، و " المٌزان "، و " دٌوان الضعفاء "، و " 

 التمرٌب " وؼٌرها.
 (.٘ٙولد سبك تضعٌفه فً الحدٌث المخرج برلم )واألخرى: عطٌة العوفً، 

( عن ببلل رضً هللا عنه، وفٌه الوازع بن نافع العمٌلً " متفك على 1ٗوللحدٌث شاهد أخرجه ابن السنً )
[، فبل ٌصلح جابراً له وال ٌصح ٕ٘ضعفه وأنه منكر الحدٌث "، كما لال النووي فً " األذكار " ]ص:

 ى طبلب هذا العلم وأهله.االستشهاد به، كما ال ٌخفى عل
 11ٕ/ ٔ(، و " أذكار النووي "، و " مجموع فتاوى ابن تٌمٌة " )2ٕٕ/ ٖانظر: " ترؼٌب المنذري " )

(، و " التوسل " )ص ٕٗ[ أٌضاً، و " ضعٌفة األلبانً " )1ٔٗ(، و " التضاء الصراط المستمٌم " ]ص:ٕٓٗو
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! إِنًِّ أَْسؤَلَُن بَِحّكِ َهِذِه »ومنها: ما رواه دمحم بن عوؾ عن جابر فً دعاء األذان مرفوعاً: -ٖ اللَُّهمَّ
ةِ  ْعَوةِ التَّامَّ  .(ٔ)«الدَّ

السهسوانً فً " صٌانة اإِلنسان " المول فً تعلٌل  ضعفوه، وأطال وعطٌة العوفً
 حدٌثه هذا، ودمحم بن عوؾ فٌه ممال.

 فلم تسلم األحادٌث الثبلثة من الطعن.
 التوسل بالجاه: -سادسا:

النوع السادس: توسل المرء بحك المخلوق وجاهه، وردت آثار لو صحت ولم تإول لدلت على 
من مٌت أو ؼابب أو حاضر لم ٌمع منه دعاء للمتوسل، ولنمتصر من جوازه بكل معظم شرعاً، 

 اآلثار على أحسنها إسناداً أو أشهرها على األلسنة.
 ومما ورد فً التوسل بالجاه:

روى ابن السنً وأبو نعٌم وأبو الشٌخ األصبهانً من طرٌك عبد الملن بن هارون بن  - ٔ
ٌِْه َوَسلََّم  -رضً هللا عنه لال للنبً عنترة، عن أبٌه، عن جده؛ أن أبا بكر الصدٌك  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلََّم  -: إنً أتعلم المرآن وٌتفلت منً. فعلمه  ٌْ اللَُّهمَّ إنًِّ أَْسؤَلُن »أن ٌمول:  -َصلَّى هللاُ َعلَ
ِد نَبٌِِّن، َوبِإِْبَراِهٌَم َخِلٌِلن، َوبُِموَسى نَِجٌِّن، َوِعٌَسى ُروِحن وَ  َكِلَمتِن، َوبِتَْوَراةِ ُموَسى َوإِْنِجٌِل بُِمَحمَّ

ٌْته ...  ٌْته َولََضاٍء لََض ٍد، َوبُِكّلِ َوْحًٍ أَْوَح  .(ٕ)الحدٌث« ِعٌَسى َوَزبُوِر َداُود َوفُْرلَاِن ُمَحمَّ

                                                                                                                                                                               

 .( له أٌضاً، وهللا الموفكٔٓٔ - 5ٗ
( 5ٕٙ/ ٕٗٔ/ ٔ(، و " السنن الصؽٌر " )ٓٔٗ/ ٔاللفظ: أخرجه البٌهمً فً " سننه الكبرى " ) شاذ بهذا . (ٔ)

ًّ بن عٌاش عن شُعٌب بن أبً حمزة عن دمحم بن المنكدرعن جابر مرفوعاً.  من طرٌك دمحم بن عوؾ حدثنا عل
د وأثنوا على معرفته وإْن " وثمه ؼٌر واح -وهو ابن سفٌان أبو جعفر الطابً الحمصً -للُت: ودمحم بن عوؾ

(، 52ٔ/ ٖ(، بل هو " ثمة حافظ " كما فً " تمرٌب ابن حجر " )1ٖ٘/ ٕونبله " كما فً " تذكرة الذهبً " )
الذي تتابع علٌه جماعة من الحفاظ الثمات « اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوةِ »فلفظ حدٌثه شاذ مخالؾ للفظ المحفوظ 

 ٌاش، منهم:األثبات فً رواٌته عن علً بن ع
 اإِلمام أحمد: فً " المسند " و " سنن أبً داود ". - ٔ
 البخاري: فً " صحٌحه "، وفً " شرح السنة " للبؽوي. - ٕ
 عمرو بن منصور: فً " سنن النسابً "، و " عمل الٌوم واللٌلة " البن السنً. - ٖ
 دمحم بن ٌحى: عند " ابن ماجه " وابن حبان فً " صحٌحه ". - ٗ
 العباس بن الولٌد الدمشمً، ودمحم بن أبً الحسٌن، عند ابن ماجه فً " سننه " أٌضاً. - ٙو  ٘
 موسى بن سهل الرملً: عند ابن خزٌمة فً " صحٌحه ". - 2
 دمحم بن سهل بن عسكر البؽدادي وإبراهٌم بن ٌعموب الجوزجانً: عند الترمذي. - 5و  1

 (.1ٕٙفً " السنة " )دمحم بن مسلم بن وارة: عند ابن أبً عاصم  - ٓٔ
 .ٕٖٓ( لؤللبانً. ٕٔٙ/ ٔوانظر: " إرواء الؽلٌل " )

موضوع: أخرجه أبو الشٌخ ابن حٌان فً كتاب " الثواب " وؼٌره من طرٌك عبد الملن بن هارون بن عنترة (ٕ)
ًّ -زاد بعضهم: عن جّده  -الشٌبانً عن أبٌه ٌْهِ  -؛ أّن أبا بكر الصدٌك أتى النب فمال: إنً  -َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  -أتعلَّم المرآن فٌتفلّت منًّ، فمال النبً  لل: اللهم إنً أسؤلن بدمحم نبٌّن، وإبراهٌم خلٌلن، : »-َصلَّى هللاُ َعلَ
وموسى نجٌّن، وعٌسى روحن وكلمتن، وتوراة موسى، وإنجٌل عٌسى، وزابور داود، وفرلان دمحم، وكل وحً 

ء لضٌته أو شًء أعطٌته أو فمٌر أؼنٌته أو ؼنً أفمرته أو ضال هدٌته، وأسؤلن باسمن الذي أوحٌته أو لضا
أنزلته على موسى، وأسؤلن باسمن الذي وضعته على األرض فاستمرت، وأسؤلن باسمن الذي وضعته على 

الوتر  الجبال فؤرست، وأسؤلن باسمن الذي استمل به عرشن، وأسؤلن باسمن المطهر الطاهر األحد الصمد
المنزل فً كتابن من لدنن من النور المبٌن، وأسؤلن باسمن الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى اللٌل 
فاظلم، وبعظمتن وكبرٌابن وبنور وجهن أن ترزلنً المرآن والعلم، وتخلطه بلحمً ودمً وسمعً وبصري 

 «.وتستعمل به جسدي بحولن ولوتن؛ فإنه ال حول وال لّوة إال بدً 
ا حدٌٌث َمْوضوعٌ، وآفته عبد الملن بن هارون؛ فإنه " من أضعؾ الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال وهذ

( 55ٕ/ ٔمترون، بل كذّاب "، كما لال شٌخ اإِلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى فً " مجموع الفتاوى " )
ل " البن أبً حاتم، و " المجروحٌن " ملخصاً كبلم أهل الجرح والتعدٌل فٌه، المبثوث فً ثناٌا " الجرح والتعدٌ

 البن حبان، و " المٌزان " للذهبً، و " اللسان " البن حجر، وؼٌرها.
 وهً ضعؾ أبٌه هارون كما لاله الدارلطنً وؼٌره. -وإن كانت دون األولى -وفٌه علة ثانٌة
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وروى الحاكم فً " المستدرن " وصححه من طرٌك عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، عن  - ٕ
لخطاب مرفوعاً: " لما الترؾ آدم الخطٌبة؛ لال: ٌا رب! أسؤلن أبٌه، عن جده، عن عمر بن ا

ًَّ من  بحك دمحم لما ؼفرت لً. لال: وكٌؾ عرفت دمحماً؟ لال: ألنن لما خلمتنً بٌدن ونفخت ف
روحن، رفعت رأسً، فرأٌت على لوابم العرش مكتوباً: ال إله إال هللا دمحم رسول هللا؛ فعلمت 

 .(ٔ)الخلك إلٌن. لال: صدلت ٌا آدم! ولوال دمحم ما خلمتن " أنن لم تضؾ إلى اسمن إال أحب
وأخرج الطبرانً فً " الكبٌر " و " األوسط " والحاكم وصححه من طرٌك روح بن  - ٖ

صبلح المصري، عن أنس رضً هللا عنه، فً لصة وفاة فاطمة بنت أسد أم علً بن أبً طالب 
ٌِْه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ عَ  -رضً هللا عنهما؛ أن رسول هللا  دخل لحدها، واضطجع فٌه، ثم لال:  -لَ

هللا الذي ٌحًٌ وٌمٌت، وهو حً ال ٌموت، اللهم! اؼفر لً وألمً فاطمة بنت أسد، ولمنها »
 .(ٕ)«حجتها، ووسع علٌها مدخلها، حك نبٌن واألنبٌاء الذٌن من لبلً؛ فإنن أرحم الراحمٌن

َصلَّى هللاُ  -رضً هللا عنه؛ لال: سؤلت النبً  وجاء من طرٌك عمرو بن ثابت عن ابن عباس -ٗ
ٌِْه َوَسلََّم  عن الكلمات التً تلماها آدم من ربه، لال: " سؤل بحك دمحم وعلً وفاطمة والحسن  -َعلَ

، فتٌب علٌه " ًَّ  .(ٖ)والحسٌن إال تبت عل

                                                                                                                                                                               

(. وانظر: " ٖ٘ٔ/ ٔاإِلحٌاء " )وعلة ثالثة: وهً االنمطاع بٌن هارون وأبً بكر، لاله العرالً فً " تخرٌج 
 ( للسٌوطً.2ٖ٘/ ٕ( أٌضاً، و " الآللا المصنوعة " )ٖٕ٘ - ٕٕ٘/ ٔمجموع الفتاوى " )

وللحدٌث طرق أخرى عن ابن مسعود وابن عباس وؼٌرهما بؤسانٌد مظلمة ال ٌثبت منها شًء كما فً " 
 .( أٌضاً 2ٖ٘، ٖٙ٘/ ٕ(، و " الآللا " )5ٕ٘ - 1ٕ٘/ ٔالمجموع " )

ل حدٌث ذكرته لعبد الرحمن ابن زٌد ٘ٔٙ/ ٕموضوع: أخرجه الحاكم )(ٔ) ( ولال: " صحٌح اإِلسناد!! وهو أوَّ
بن أسلم فً هذا الكتاب ". وتعمبه الحافظ الذهبً فً " التلخٌص " بموله: " للُت: بل موضوع، وعبد الرحمن 

( حكم على الحدٌث بالبطبلن، ٗٓ٘/ ٕن " )واٍه، وعبد هللا بن مسلم الفهري ال أدري من ذا؟ "، وفً " المٌزا
 (.ٖٓٙ/ ٖوألره الحافظ العسمبلنً فً " اللسان " )

(: " ورواٌة الحاكم لهذا الحدٌث مما أُنكر علٌه، فإنه نفسه لد لال فً كتاب " المدخل ٕٗ٘/ ٔولال ابن تٌمٌة )
أحادٌث موضوعة ال تخفى على إلى معرفة الصحٌح من السمٌم ": عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم روى عن أبٌه 

 من تؤّملها من أهل الصنعة أن الحمل فٌها علٌه.
للُت: وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ضعٌؾ باتفالهم ٌؽلط كثٌراً، وضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 

ثر ذلن من والنسابً والدارلطنً وؼٌرهم، ولال أبو حاتم بن حبان: كان ٌملب األخبار وهو ال ٌعلم، حتى ك
 رواٌته من رفع المراسٌل وإسناد المولوؾ، فاستحك الترن.

وأّما تصحٌح الحاكم لمثل هذا الحدٌث وأمثاله؛ فهذا مما أنكره علٌه أبمة العلم بالحدٌث ولالوا: إن الحاكم ٌصّحح 
 أحادٌث وهً موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحدٌث ... ".

 .( لؤللبان1ًٔٔ - ٙٓٔلتوسل " )ص (، و " إ٘وانظر: " الضعٌفة " )
وهذا فً  -وهو الطبرانً -(؛ لال: حدثنا سلٌمان بن أحمدٕٔٔ/ ٖضعٌؾ: أخرجه أبو نعٌم فً " الحلٌة " )(ٕ)

ثنا أحمد بن  -( 2ٕ٘/ 5و " األوسط " كما فً " المجمع " ) -( 12ٔ/ ٕٖ٘ - ٖٔ٘/ ٕٗ)المعجم الكبٌر " )
برنا سفٌان الثوري عن عاصم األحول عن أنس بن مالن؛ لال: لما حماد بن زؼبة حدثنا روح بن صبلح أخ

ًّ رضً هللا عنهما، دخل علٌها رسول هللا  ٌِْه َوَسلََّم  -ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أّم عل فجلس  -َصلَّى هللاُ َعلَ
تكسٌنً، وتمنعٌن عند رأسها، فمال: " رحمِن هللاُ ٌا أّمً، كنِت أّمً بعد أّمً، تجوعٌن وتشبعٌنً، وتعرٌن و

ً وتطعمٌنً، ترٌد بذلن وجه هللا والدار اآلخرة "، ثم أمر أن تؽسل ثبلثاً، فلما بلػ الماء الذي فٌه  نفسن طٌّبا
ٌِْه َوَسلََّم  -الكافور؛ سكبه رسول هللا  ٌِْه َوَسلََّم  -بٌده، ثم خلع رسول هللا  -َصلَّى هللاُ َعلَ لمٌصه  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلََّم  -اه، وكفنها ببرد فوله، ثم دعا رسول هللا فؤلبسها إٌ ٌْ أسامة بن زٌد وأبا أٌوب األنصاري  -َصلَّى هللاُ َعَل
ً أسود ٌحفرون، فحفروا لبرها، فلما بلؽوا اللحد، حفره رسول هللا  ِه  -وعمر بن الخطاب وؼبلما ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلََّم  -رغ؛ دخل رسول هللا بٌده، وأخرج ترابه بٌده، فلما ف -َوَسلََّم  ، فاضطجع فٌه، فمال: ... " -َصلَّى هللاُ َعلَ
 .فذكره، وزاد: " وكبَّر علٌها أربعاً، وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصدٌك رضً هللا عنهم"

داً، ثم هو مخالؾ منكر: آفته عمرو بن ثابت الذي سٌذكر المإلؾ لرٌباً ألوال بعض أهل العلم فً تضعٌفه ج(ٖ)
( عنه: " }فَتَلَمَّى آَدُم ٘ٗ٘/ ٕللثابت عن ابن عباس فً تفسٌر الكلمات التً تلماها آدم من ربه، فؤخرج الحاكم )

ٌِْه{؛ لال: أي رّب! ألم تخلمنً بٌدن؛ لال: بلى، لال: أي رّب! ألم تنفخ فً من روحن؛  ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَ
ي رّب! ألم تسكنً جنتن؛ لال: بلى. لال: أي رب! ألم تسبك رحمتن ؼضبن؛ لال: بلى. لال: إن لال: بلى. لال: أ

 تبُت وأصلحُت أراجعً أنَت إلى الجنة؛ لال: بلى. لال: فهو لوله: }فَتَلَمَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت{ ".
 ولال الحاكم: " صحٌح اإِلسناد "، ووافمه الذهبً.
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 .(ٔ)"وروي: " إذا كانت لكم إلى هللا حاجة؛ فسلوه بجاهً؛ فإن جاهً عند هللا عظٌم  - ٘
وفً الباب الثالث من المسم الثانً من الشفاء عن دمحم بن حمٌد الرازي، أن مالكاً والخلٌفة  - ٙ

َصلَّى هللاُ  -المنصور اجتمعا، فسؤل المنصور مالكاً: أٌستمبل المبلة وٌدعو أو ٌستمبل رسول هللا 
ٌِْه َوَسلََّم  أبٌن آدم إلى هللا ٌوم  ؟ فؤجابه: " ولم تصرؾ وجهن عنه وهو وسٌلتن ووسٌلة-َعلَ

المٌامه، بل استمبله واستشفع به؛ ٌشفعه هللا فٌن. لال هللا تعالى:}َوَلْو أَنَُّهْم إِْذ َظلَُموا أَْنفَُسُهْم 
ابًا َرِحًٌما{ ]النساء:  َ تَوَّ سُوُل لََوَجُدوا َّللاَّ َ َواْستَْؽفََر لَُهُم الرَّ  .(ٕ)[ "َٗٙجاُءوَن فَاْستَْؽَفُروا َّللاَّ

منع التوسل بالذات والمسم على هللا تعالى ، إذ بحك األنبٌاء، فهذا فٌه نزاع ت: والتوسللل
بؤحد من خلمه مطلما وهو الذي ٌرشح به كبلم المجد ابن تٌمٌة ونمله عن اإلمام أبً حنٌفة رضً 

 . هللا تعالى عنه وأبً ٌوسؾ وؼٌرهما من العلماء األعبلم
حك فبلن أو بحك أنبٌابن ورسلن وبحك البٌت الحرام "وأكره أن ٌمول ب :"حنٌفة وأبلال 

 .(ٖ)والمشعر الحرام"
"ٌكره أن ٌمول الداعً أسؤلن بحك فبلن أو بحك أنبٌابن ورسلن وبحك البٌت ولال أٌضا:

 .(ٗ)الحرام والمشعر الحرام"
ولال بشٌر بن الولٌد: حدثنا أبو ٌوسؾ لال: لال أبو حنٌفة: "ال ٌنبؽً ألحد أن ٌدعو هللا 

 .(ٙ)أو بحك خلمن" ،(٘)إال به، وأكره أن ٌمول: بمعالد العز من عرشن
، واألخبار التً ذكرت لم دلٌل -ملسو هيلع هللا ىلص-التوسل بجاه النبً لم ٌصح فًأنه ولد ذكر أهل العلم 

،  وال ذكره أحد من أهل العلم بالحدٌث ،من كتب المسلمٌن التً ٌعتمد علٌها منها شًء ترد
 .العبادات ال تثبت إال بدلٌل صحٌح صرٌحالعبادة، ووالتوسل من 

 فً به التوسل لكن شن، وال عظٌم هللا عند وسلم علٌه هللا صلى النبً جاهلالوا: بؤن 
 .(2)الدعاء فً البدع من وهو ٌجوز ال فهو صحٌح دلٌل علٌه ٌدل لم الدعاء

أما التوسل بمخلولات فبل، جاه النبً، أو بحك النبً أو بجاه فبلن، أو  لال ابن باز:"
 .(ٔ)"شرؾ فبلن، وسٌلة باطلة ما تنفع، لٌست وسٌلة شرعٌة

                                                                                                                                                                               

 .مرفوع كما ال ٌخفى، فدّل على نكارة حدٌث عمرو بن ثابت، وهللا أعلمللُت: وهو فً حكم ال
باطل ال أصل له: لال شٌخ اإِلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى فً " الماعدة الجلٌلة " المطبوعة ضمن " (ٔ)

 (:5ٖٔ/ ٔمجموع الفتاوى " )
ل الحدٌث، وال ذكره أحٌد من أهل " وهذا الحدٌث كذب لٌس فً شًٍء من كتب المسلمٌن التً ٌعتمد علٌها أه

 العلم بالحدٌث، مع أن جاهه عند هللا تعالى أعظم من جاه جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن ... ".
 .( منه أٌضاً ٕٙٔ/ 2ٕو ٖٖ٘/ ٕٗو ٖٙٗ/ ٔوانظر: )

منمطع، ابن حمٌد هو دمحم بن حمٌد الرازي، وهو ضعٌؾ كثٌر المناكٌر ؼٌر محتج برواٌته، ولم ٌسمع من  (ٕ)
 مالن شٌباً ولم ٌلمه،بل رواٌته عنه منطمة ؼٌر متصلة.

 .ٖٕٗ؛ وشرح العمٌدة الطحاوٌة ص1ٕ٘/ٕإتحاؾ السادة المتمٌن (ٖ)
 .51ٔ؛ وشرح الفمه األكبر للماري ص1ٕ٘/ٕ؛ وإتحاؾ السادة المتمٌن ٖٕٗالعمٌدة الطحاوٌة ص(ٗ)
 كره اإلمام أبو حنٌفة ودمحم بن الحسن أن ٌمول الرجل فً دعابه"اللهم إنً أسؤلن بمعمد العز من عرشن".(٘)

لعدم وجود النص فً اإلذن به، وأما أبو ٌوسؾ فمد جوز لولوفه على نص من السنة وفٌه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان من 
ن األعلى دعابه: "ال لهم إنً أسؤلن بمعالد العز من عرشن ومنتهى الرحمة من كتابن وباسمن األعظم وجّدِ

 وكلماتن التامة".
 .2ٖٕ، 2ٕٕ/ٗ، ونصب الراٌة 1ٕٖ/5وهذا الحدٌث أخرجه البٌهمً فً كتاب الدعوات الكبٌر كما فً البناٌة 

 وفً إسناده ثبلثة أمور لادحة:
 ن ابن مسعود.عدم سماع داود بن أبً عاصم م -ٔ
 عبد الملن بن جرٌج مدلس وٌرسل. -ٕ
 عمر بن هارون متهم بالكذب. -ٖ

 "هذا حدٌث موضوع ببل شن وإسناده محبط كما ترى". 1ٕٖ/5من أجل هذا لال ابن الجوزي كما فً البناٌة 
 . ٕٓ٘/ٔ؛ وتمرٌب التهذٌب ٔٓ٘/2، ٘ٓٗ/ٙ، 15ٔ/ٖانظر تهذٌب التهذٌب 

 .51ٔوانظر شرح الفمه األكبر ص؛ 1ٕالتوسل والوسٌلة ص(ٙ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/  ٓٔمجموع الفتاوى :انظر:  (2)
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 :-واللفظ للوالد -لال محمود اآللوسً مفتً الحنفٌة ببؽداد وتبعه ابنه العبلمة نعمان اآللوسً
ب الدعاء منه، ولٌس معناه: اإللسام به على هللا تعالى ... طل -ملسو هيلع هللا ىلص -به  «االستشفاع»إن معنى "

دلٌبلً  -]أي خبر التوسل واالستشفاع[ وال ما لبله ]فً آٌة الوسٌلة[ «الخبر»وعلى هذا ال ٌصلح 
ً ومٌتاً، وكذا بذات ؼٌره من األرواح الممدسة  لمن ادعى جواز اإللسام ]والتوسل[ بذاته ملسو هيلع هللا ىلص حٌا

 .(ٕ)"لٌاساً علٌه، علٌه الصبلة والسبلم مطلماً،
فً جواز التوسل  ولد أجازه بعض العلماء، منهم: الشٌخ دمحم العز بن عبدالسبلم، إذ نمل عنه

"أما مسؤلة الدعاء فمد جاء فً بعض األحادٌث أن رسول هللا صلى ، فمال: خاصة -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا
الدعاء فمال فً ألواله: "لل: اللهم إنً ألسم علٌن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبً هللا علٌه وسلم علم بعض الناس 

 .(ٖ)الرحمة"
وهذا الحدٌث إن صح فٌنبؽً أن ٌكون ممصورا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه سٌد ولد آدم، 

كون هذا مما ُخص وأال ٌمسم على هللا بؽٌره من األنبٌاء والمبلبكة، ألنهم لٌسوا فً درجته، وأن ٌ
 .(ٗ)به تنبٌها على درجته ومرتبته"

فورد فٌه حدٌث مشكل، فإذا اجتهد أحد  -ملسو هيلع هللا ىلص-وأما جاه النبً  لال بعض أهل العلم:" 
فٌكون هذا من  -ال سٌما أنه ورد عن بعض الصحابة أنه كان ٌجٌز ذلن-العلماء وأجاز ذلن 

بدعه وال نعصمه فً نفس الولت، وإنما نمول: الصواب هو االجتهاد الذي ٌعذر فٌه صاحبه، ال ن
 .(٘)ترن هذا لضعؾ حدٌث األعمى، ولؽموض االستدالل به

 
 المرآن

 اْلِمٌَاَمِة }إِن  ال ِذٌَن َكفَُروا لَْو أَن  لَُهْم َما فًِ اْْلَْرِض َجِمٌعاا َوِمثَْلهُ َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَا ٌِ ٌَْومِ 
 [ٖٙ({ ]المائدة: ٖٙتُمُبَِّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَا ٌٌ أَِلٌٌم )َما 

 التفسٌر:
إن الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا، وشرٌعته، لو أنهم سلكوا جمٌع ما فً األرض، وملكوا مثله معه، 
 وأرادوا أن ٌفتدوا أنفسهم ٌوم المٌامة من عذاب هللا بما ملكوا، ما تَمبَّل هللا ذلن منهم، ولهم عذاب

 ُموجع.
[، أي:" إن الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا، ٖٙلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]المابدة:  

 .(ٙ)وشرٌعته"
أي إن الذٌن جحدوا ربوبٌة ربهم وعبدوا ؼٌره من عجل أو صنم أو وثن  لال المراؼً:" 

 .(2)وهلكوا وهم على هذه الحال لبل التوبة"

                                                                                                                                                                               
 .ٙ٘/1ٕمجموع فتاوى ابن باز: (ٔ)
 وما بعدها.-5ٕٗ/ٖانظر: تفسٌر اآللوسً: (ٕ)
 .سبك تخرٌجه. (ٖ)

جاهه؛ فإن الحدٌث لال أهل العلم:" ولٌس فً هذا الحدٌث متمّسن لمن ٌرى جواز التوسل بذات النبً ملسو هيلع هللا ىلص أو 
صرٌح فً أن الؽرض من مجًء هذا الرجل، وهو ضرٌر البصر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص طلب الدعاء منه، ولٌس التوسل 

 أن دع هللابذاته أو جاهه، ولو أراد ؼٌر ذلن لجلس فً بٌته ودعا بجاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌدل على ذلن لوله للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ا
 ٌعافٌنً".

 ورد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بموله: " إن شبت دعوت وإن شبت صبرت فهو خٌر لن ".
فتبٌن مما سبك أن الحدٌث لٌس فٌه ما ٌستدل به على جواز التوسل بجاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص أو بذاته إذ لوله: "بنبٌن" على 

 .5ٕ٘التوسل والوسٌلة صر: تمدٌر المضاؾ أي بدعاء نبٌن أو بشفاعته". انظ
ط المكتب  -( 2ٗٔ. ، وانظر: لاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلة )ص: ٕٙٔفتاوى العز بن عبد السبلم ص(ٗ)

 .(2ٕٔ-ٕٙٔ، وفتوى العز موجودة فً المطبوع من فتاوٌه )ص: -اإلسبلمً
 آلٌا[. .]دروس صوتٌة مرلم5ٔ(/2انظر: شرح كتاب التوحٌد، عبدالرحٌم السلمً:الدرس) (٘)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
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[، أي:" لو أنهم ْٖٙم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:}لَْو أَنَّ لَهُ  
 .(ٔ)سلكوا جمٌع ما فً األرض، وملكوا مثله معه"

ٌمول: إن الكافر إذا عاٌن العذاب ثم تكون له الدنٌا جمٌعا ومثلها  لال السمرلندي:" 
 .(ٕ)معها"
 .(ٖ)له معه"من صنوؾ األموال جمٌعا ومث لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٗ)أي: لو أن أحدهم جاء ٌوم المٌامة بملء األرض ذهبًا، وبمثله" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وأرادوا أن ٌفتدوا ٖٙلوله تعالى:}ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المابدة:  

 .(٘)أنفسهم ٌوم المٌامة من عذاب هللا بما ملكوا"
 .(ٙ)لٌجعلوه فدٌة ألنفسهم. من عذاب ٌوم المٌامة" البٌضاوي:أي:"لال  
 .(2)أي: فمدروا أن ٌفتدوا به من عذاب جهنم ٌوم المٌامة" لال مماتل:" 
 .(1)فٌمدر على أن ٌفتدي بها، من العذاب الفتدى بها" لال السمرلندي:أي" 

أي لو حصل كل واحد ما فً األرض ومثله لاصدا بإحرازه أن ٌجعل  لال الراؼب:" 
 .(5)ذلن ولاٌة لنفسه"

المعنى: لو أن ما فً األرض ومثله معه مستمر لهم على سبٌل الملن  لال أبو حٌان:" 
 .(ٓٔ)لٌجعلوه فدٌة لهم"

 .(ٔٔ)لٌفتدي بذلن من عذاب هللا الذي لد أحاط به وتٌمن وصوله إلٌه " لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕٔ)}لٌفتدوا به{، لٌجعلوه فدٌة ألنفسهم" لال الزمخشري:" 

وّحد الضمٌر فً لوله: }لٌفتدوا به{، وإن كان لد تمدم شٌبان معطوؾ علٌه ولد 
 :(ٖٔ) ومعطوؾ، وهو }ما فً األرض ومثله معه[، لوجهٌن

بلزمهما فؤجرٌا مجرى الواحد، كما لالوا: رب ٌوم ولٌلة مر بً، لال أحدهما: لفرض ت

 :(ٗٔ)الشاعر
 فََمْن ٌَُن أْمَسى بالَمِدٌنَِة َرْحلُهُ              فإنًّ َولٌار بَِها َلؽَِرٌُب 

 .والثانً: وإما إلجراء الضمٌر مجرى اسم اإلشارة كؤنه لال: لٌفتدوا بذلن
الواو فً: ومثله، بمعنى مع، فٌوحد المرجوع لال الزمخشري: "وٌجوز أن تكون 

 .(٘ٔ)إلٌه"
 .(ٙٔ)[، أي:" ما تَمبَّل هللا ذلن منهم"ٖٙلوله تعالى:}َما تُمُّبَِل ِمْنُهْم{ ]المابدة:  

                                                             
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٖبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .12ٖبحر العلوم: (1)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (5)
 .ٖٕٗ/ٗالبحر المحٌط: (ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٓٙ-5ٕٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
ن األبٌات التً لالها ضؤبى بن الحارث البرجى وهو محبوس بالمدٌنة فى زمن عثمان بن عفان، فى (ٗٔ)

/ ٙوالمرطبً  1ٖ/ ٔوالشنتمرى  ٕٔٔ/ ٙوالطبري  1ٔٔوالكامل  5ٕ/ ٔ. والبٌت فى الكتاب ٙٔاألصمعٌات 
واللسان  ٖٕٕ/ ٗوالخزانة  5ٖٕوشواهد المؽنً  1ٖٔ/ ٕوالعٌنً  ٕٙٔٔ/ ٕ، ٖٔٔ/ ٔوابن ٌعٌش  ٕٙٗ

 .والتاج )لٌر( 
 .5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (٘ٔ)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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 .(ٔ)ما تمبل منهم، وال أفاد، ألن محل االفتداء لد فات"لال السعدي:أي:" 
 .(ٕ)لو كان ذلن لهم ففعلوه ما تمبل منهم ذلن النداء" لال السمرلندي:أي:" 
أي:" لم ٌنفعه، وذلن حث على المبادرة باالمتناع عن اآلثام وترن االهتمام  لال الراؼب: 

 .(ٖ)بالمال فً المعاد"
أخبر أن الكافر لو ملن الدنٌا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلن نفسه من العذاب  لال البؽوي:" 

 .(ٗ)ذلن الفداء"لم ٌمبل منه 
وهذا تمثٌل للزوم العذاب لهم، وأنه ال سبٌل لهم إلى النجاة منه  لال الزمخشري:" 
 .(٘)بوجه"
 .(ٙ)ما تُمُبل ذلن منه، بل ال مندوحة عنه وال محٌص له وال مناص" لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(2)، بفتحها على معنى: ما لبل هللا«تمبل»ولرأ ٌزٌد بن لطٌب:  
 .(1)[، أي:" ولهم عذاب ُموجع"ٖٙ:}َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{ ]المابدة: لوله تعالى 
 .(5)وجٌع" لال السمرلندي:"أي 
 .(ٓٔ)أي: موجع" لال ابن كثٌر:" 
لما أرشد المإمنٌن إلى معالد الخٌر ومفاتح السعادة، وذكر فوزهم فً  لال أبو حٌان:" 

 .(ٔٔ)اآلخرة وما آلوا إلٌه من الفبلح، شرح حال الكفار وعالبة كفرهم، وما أعد لهم من العذاب"
ٌمال للكافر ٌوم المٌامة: أرأٌت لو كان لن ملء األرض » روى أنس عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

 .(ٕٔ)«ت تفتدي به؟ فٌمول: نعم، لال: فٌمال له: لد سبلت أٌسر من ذلن ذهبا، أكن
 الفوابد:

}لَْد أَْفلََح  سبب الفبلح والنجاة إنما ٌكون من نفس اإلنسان ال من خارج عنها، لال تعالى:أن -ٔ
 [.ٓٔ-5َولَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها{ ]الشمس:  (5َمْن َزكَّاَها )

وؼٌره من األدٌان فالنصارى ٌعتمدون أن خبلصهم وهذا هو الفارق بٌن اإلسبلم 
وسعادتهم ٌكون بالمسٌح فدٌة لهم ٌفتدٌهم بنفسه مهما كانت حالهم، والمسلمون ٌعتمدون أن 

 العمدة فى النجاة تزكٌة النفس بالفضابل واألعمال الصالحة.
وا لو أن لهم ما أن من استحك العذاب ذلن الٌوم ال ٌُمبل منه عدل؛ لال تعالى: }إن الذٌن كفر-ٕ

 فً األرض جمٌعاً ومثله معه لٌفتدوا به من عذاب ٌوم المٌامة ما تمبل منهم{.
أن النار عذابها شدٌد، وفٌها من األهوال وألوان العذاب ما ٌجعل اإلنسان ٌبذل فً سبٌل -ٖ

صلى  -الخبلص منها نفابس األموال. وفً صحٌح مسلم عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا 
: " ٌإتً بؤنعم أهل الدنٌا من أهل النار ٌوم المٌامة، فٌصبػ فً النار صبؽة، ثم - علٌه وسلم هللا

 . (ٖٔ)ٌمال: ٌا ابن آدم، هل رأٌت خٌراً لط؟ هل مر بن نعٌم لط؟ فٌمول: ال وهللا ٌا رب "

                                                             
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .12ٖبحر العلوم: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٖ)
 .ٔ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .12ٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (2)
 .ٖٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٖبحر العلوم: (5)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٗالبحر المحٌط: (ٔٔ)
( ، وأبو ٌعلى ٕ٘( )1ٕٓ٘ومسلم )(، 1ٖ٘ٙ، وأخرجه البخاري)2ٔٗ/ٕٔ(:ص2ٓٔٗٔمسند أحمد)(ٕٔ)
حبان ، وابن ٕ٘٘/ٕ( ، وأبو عوانة فً المدر كما فً "إتحاؾ المهرة" ٕٖٔٓ( و )52ٕٙ( و )5ٕٕٙ)
 ( .11ٕٖٔ( من طرق عن معاذ بن هشام، به. وانظر )2ٖ٘ٔ)
 .1ٓ2ٕروه مسلم: (ٖٔ)
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 إنها لحظات للٌلة تُنسً أكثر الكفار نعٌماً كّل أولات السعادة والهناء.
 -تبارن وتعالى  -: " ٌمول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنس بن مالن لال: لال رسول هللا  وفً الصحٌحٌن عن

ً بها؟ فٌمول: نعم. فٌمول أردت  ً لو كانت لن الدنٌا وما فٌها، أكنت مفتدٌا ألهون أهل النار عذابا
إال  منن أهون من هذا، وأنت فً صلب آدم أن ال تشرن )أحسبه لال:( وال أدخلن النار، فؤبٌت

 . (ٔ)الشرن "
إن شدة النار وهولها تفمد اإلنسان صوابه، وتجعله ٌجود بكل أحبابه لٌنجو من النار، وأنى له 
النجاة: }ٌود المجرم لو ٌفتدي من عذاب ٌومبذ ببنٌه* وصاحبته وأخٌه* وفصٌلته التً تإٌه* 

 [ .ٙٔ-ٔٔ ومن فً األرض جمٌعاً ثم ٌنجٌه* كبل إنها لظى * نزاعة للشوى{ ]المعارج:
 وهذا العذاب الهابل المتواصل ٌجعل حٌاة هإالء المجرمٌن فً تنؽٌص دابم، وألم مستمر.

 
 المرآن

 [1ٖ({ ]المائدة: 1ٖ}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن الن اِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َوَلُهْم َعذَا ٌٌ ُمِمٌٌم )
 التفسٌر:

النار لما ٌبللونه من أهوالها، وال سبٌل لهم إلى ذلن، ولهم ٌرٌد هإالء الكافرون الخروج من 
 عذاب دابم.

[، أي:" ٌرٌد هإالء الكافرون 2ٖلوله تعالى:}ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر{ ]المابدة:  
 .(ٕ)الخروج من النار لما ٌبللونه من أهوالها"

ٌرٌد هإالء الذٌن كفروا بربّهم ٌوم المٌامة، أن ٌخرجوا من النار بعد  لال الطبري:أي:" 
 .(ٖ)دخولها"
 .(ٗ)أي: ٌتمنون الخروج من النار دار العذاب والشماء بعد دخولهم فٌها" لال المراؼً:" 

 .(٘)فبل ٌزالون ٌرٌدون الخروج مما هم فٌه من شدته وألٌم مسه" لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٙ)أي: ٌطلبون وٌسؤلون الخروج منها من ؼٌر عمل الخروج نفسه" لال الماترٌدي:" 
وذلن أنهم ٌرٌدون أن ٌخرجوا من األبواب، فتستمبلهم المبلبكة  لال السمرلندي:" 

 .(2)فٌضربونهم بممامع من حدٌد وٌردونهم إلٌها"
 .(1)}ٌرٌدون{ ٌطلبون أو ٌتمنون" لال النسفً:" 
الٌاء، من: أخرج. وٌشهد لمراءة العامة لوله:  ، بضم«أن ٌخرجوا»لرأ أبو والد:و 

 .(5)}بخارجٌن{
[، أي:" وال سبٌل لهم إلى الخروج من 2ٖلوله تعالى:}َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها{ ]المابدة:  

 .(ٓٔ)النار"
وال سبٌل لهم إلى ذلن، كلما رفعهم اللهب فصاروا فً أعالً جهنم،  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٔٔ)ضربتهم الزبانٌة بالممامع الحدٌد، فٌردونهم إلى أسفلها"
 .(ٕٔ)[، أي:" ولهم عذاب دابم"2ٖلوله تعالى:}َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]المابدة:  

                                                             
 .(ٕٓٔ/ٖ. المصابٌح: )1ٕٓ٘، ورواه مسلم: ٖٖٖٗرواه البخاري: صحٌح البخاري: (ٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٓٔ٘/ٖتفسٌر الماترٌدي: (ٙ)
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (2)
 .٘ٗٗ/ٔتفسٌر النسفً: (1)
 .ٖٓٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (5)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)" لال السمرلندي:أي:"دابم أبدا 
 .(ٕ)ابم تؤكٌد لموله:} وما هم بخارجٌن منها{"أي: د لال ابن عاشور:" 
 .(ٖ)أي: دابم مستمر ال خروج لهم منها، وال محٌد لهم عنها " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: لهم عذاٌب دابم ثابت ال ٌزول عنهم وال ٌنتمل أبًدا، كما لال  لال الطبري:" 
 :(ٗ)الشاعر

ْعِب ِمنًِّ            َعذَابًا َدابًِما لَكُُم ُمِمٌَما"     فَإنَّ لَكُْم بٌَِْوِم الّشِ
(٘). 

 .(ٙ)هو الثابت الذي ال ٌرتحل أبدا"«: الممٌم» لال المراؼً:" 
أخبر تعالى عن هإالء الكفار أنهم لٌسوا بخارجٌن من النار بل عذابهم  لال ابن عطٌة:" 

 .(2)فٌها ممٌم متؤبد"
ابم الذي ال ٌخرجون منه أبدا، بل لال السعدي:" ولم ٌبك إال العذاب األلٌم، الموجع الد 

 .(1)هم ماكثون فٌه سرمدا"
لال: " ٌدخل أهل الجنة الجنة، وأهل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً  

 .(5)النار النار، ثم ٌموم مإذن بٌنهم: ٌا أهل النار ال موت، وٌا أهل الجنة ال موت، خلود "
: " ٌمال ألهل الجنة: ٌا أهل الجنة -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: لال رسول هللا وروي عن أبً هرٌرة  

 . (ٓٔ)خلود ال موت، وألهل النار، ٌا أهل النار خلود ال موت "
 -وهذا ٌمال بعد ذبح الموت كما فً حدٌث ابن عمر عند البخاري، لال: لال رسول هللا 

الجنة، وأهل النار إلى النار، جًء بالموت حتى ٌجعل بٌن الجنة  : " إذا صار أهل الجنة إلى-ملسو هيلع هللا ىلص 
والنار، ثم ٌذبح، ثم ٌنادي منادي: ٌا أهل الجنة ال موت، ٌا أهل النار ال موت، فٌزداد أهل الجنة 

 .(ٔٔ)فرحاً إلى فرحهم، وٌزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم "
: " ٌُجاء بالموت ٌوم المٌامة -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفً صحٌح مسلم عن أبً سعٌد لال: لال رسول هللا 

كؤنه كبش أملح، فٌولؾ بٌن الجنة والنار، فٌمال: ٌا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فٌشرببون 
وٌنظرون، وٌمولون: نعم هذا الموت. لال: وٌمال: ٌا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فٌشرببون 

ٌإمر به فٌذبح. لال: ثم لال: ٌا أهل الجنة خلود فبل وٌنظرون، وٌمولون: نعم، هذا الموت، لال: ف
: ]وأنذرهم ٌوم الحسرة إذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -موت، وٌا أهل النار خلود فبل موت". لال: ثم لرأ رسول هللا 

 .(ٕٔ)[ "5ٖلضً األمر وهم فً ؼفلة وهم ال ٌإمنون{ ]مرٌم: 
كان ٌوم المٌامة أتً بالموت كالكبش  وأخرج الترمذي عن أبً سعٌد الخدري ٌرفعه لال: " إذا

األملح، فٌولؾ بٌن الجنة والنار، فٌذبح وهم ٌنظرون، فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة، 
 لال: حدٌث حسن صحٌح. (ٖٔ)ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار "

الملب،  عن عكرمة: "أن نافع بن األزرق لال البن عباس رحمه هللا: أعمى البصر أعمى
ٌْزعُم أن لوًما ٌخرجون من النار، ولد لال هللا جل وعز: }وما هم بخارجٌن منها{؟ فمال ابن 

 .(ٔ)عباس: وٌحن، ألرأ ما فولها! هذه للكفّار"

                                                             
 .12ٖ/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .15ٔ/ٙالتحرٌري والتنوٌر: (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .٘ٙٔ/ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة:5ٖٕ/ٓٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري: (ٗ)
 .5ٖٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .12ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (1)
 .(ٙٓٗ/ٔٔري: )صحٌح البخاري، كتاب الرلاق، باب ٌدخل الجنة سبعون ألفاً بؽٌر حساب، فتح البا(5)
 .(ٙٓٗ/ٔٔصحٌح البخاري، كتاب الرلاق، باب ٌدخل الجنة سبعون ألفاً بؽٌر حساب، فتح الباري: )(ٓٔ)
 .( ٘ٔٗ/ٔٔصحٌح البخاري، كتاب الرلاق: باب صفة الجنة والنار، فتح الباري: )(ٔٔ)
 .( 11ٕٔ/ٗصحٌح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعٌمها: )(ٕٔ)
 .1ٕ٘٘سنن الترمذي: (ٖٔ)
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« ٌخرج من النار لوم فٌدخلون الجنة"»لال: -ملسو هيلع هللا ىلص-وعن جابر بن عبد هللا ؛ أن رسول هللا 
هللا: ٌمول هللا: } ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها {  لال: فملت لجابر بن عبد

{  لال: اتل أول اآلٌة: } إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األْرِض َجِمًٌعا َوِمثْلَهُ َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِهِ 
 .(ٕ)اآلٌة، أال إنهم الذٌن كفروا"

عن ٌزٌد الفمٌر لال:"جلست إلى جابر بن عبد هللا، وهو ٌحدث، فحّدث أن أَُناًسا 
لال: وأنا ٌومبذ أنكر ذلن، فؽضبت وللت: ما أعجب من الناس، ولكن  -ٌخرجون من النار 

أعجب منكم ٌا أصحاب دمحم! تزعمون أن هللا ٌخرج ناًسا من النار، وهللا ٌمول: } ٌُِرٌُدوَن أَْن 
ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ فانتهرنً أصحابه، وكان أحلمهم ٌَْخُرُجوا 

فمال: دعوا الرجل، إنما ذلن للكفار: } إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ األْرِض َجِمًٌعا َوِمثَْلهُ 
ٌَاَمِة { حتى بلػ: } َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم { أما تمرأ المرآن ؟ للت: بلى َمعَهُ ِلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب ٌَ  ْوِم اْلِم

ٌَْبعَثََن َربَُّن َممَاًما َمْحمُ  ْد بِِه نَافَِلةً لََن َعَسى أَْن  ٌِْل فَتََهجَّ وًدا لد جمعته لال: ألٌس هللا ٌمول: } َوِمَن اللَّ
هللا تعالى ٌحتبس ألواًما بخطاٌاهم فً النار ما شاء، ال [، فهو ذلن الممام، فإن 25{ ؟ ]اإلسراء: 

 .(ٖ)ٌكلمهم، فإذا أراد أن ٌخرجهم أخرجهم. لال: فلم أعد بعد ذلن إلى أن أكذب به"
َطْلك بن حبٌب لال: "كنت من أشد الناس تكذًٌبا بالشفاعة، حتى لمٌت جابر بن عبد وعن 

تعالى فٌها خلود أهل النار، فمال: ٌا طلك، أتَُران هللا، فمرأت علٌه كل آٌة ألدر علٌها ٌذكر هللا 
منً ؟ إن الذٌن لرأت هم أهلها، هم المشركون، ولكن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أَْلَرأُ لكتاب هللا وأعلم بسنة رسول هللا 

تًا إن لم  هإالء لوم أصابوا ذنوبًا فعذبوا، ثم أخرجوا منها ثم أهوى بٌدٌه إلى أذنٌه، فمال: ُصمَّ
 .(ٗ)ونحن نمرأ كما لرأت"«. ٌخرجون من النار بعدما دخلوا»سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: أكن 

 الفوابد:
أن الشرن باهلل عبادة ؼٌر هللا معه، وهو أعظُم ذنب عُصً هللا به، وهو الذنب الذي ال ٌؽفره  -ٔ

بٌل له للخروج منها، كما لال هللا هللا، وهو الذنب الذي ٌُخلَّد صاحبُه فً النار أبد اآلباد، وال س
: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِمٌٌم{.  عزَّ وجلَّ

وفً الصحٌحٌن: عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه لال: "سؤلت رسول هللا صلى  
 ، الحدٌث.(٘)هللا؟ لال: أن تجعل هلل ندًّا وهو خلمن"هللا علٌه وسلم: أيُّ الذنب أعظم عند 

الرد على الذٌن نفوا الشفاعة من الخوارج والمعتزلة، وذلن ألنهم ٌكفرون الناس بالمعاصً،  -ٕ
وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب فإنه ٌخلد فٌها، فالخوارج ٌكفرونه فً الدنٌا 

وٌحكمون بتخلٌده فً اآلخرة فً النار، وٌنكرون على هذا  واآلخرة، والمعتزلة ٌفسمونه فً الدنٌا
شفاعة الشافعٌن، وٌنكرون أٌضاً األحادٌث التً وردت فً الشفاعة مع كثرتها، وٌستدلون بمثل 

[، ولول هللا تعالى: }ِمْن لَْبِل ٖٕٔلول هللا تعالى: }َوال ٌُْمبَُل ِمْنَها َعْدٌل َوال تَنفَعَُها َشفَاَعةٌ{ ]البمرة:
ٌٌْع فٌِِه َوال ُخلَّةٌ َوال َشفَاَعةٌ{ ]البمرة:أَ  ًَ ٌَْوٌم ال بَ [، فمثل هذه اآلٌات فٌها نفً الشفاعة، ْٕٗ٘ن ٌَؤْتِ

 فلذلن لالوا: لٌس فً اآلخرة شفاعة، بل من دخل النار فهو مخلد فٌها.
[، ولوله ٕٕأُِعٌُدوا فٌَِها{ ]الحج: ولد ٌستدلون بموله تعالى: }كُلََّما أََراُدوا أَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َؼمٍّ 

[ على أن من دخل 2ٖتعالى: }ٌُِرٌُدوَن أَْن ٌَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمْنَها{ ]المابدة:
النار فإنه ال ٌخرج منها، وال داللة فً اآلٌة، بل اآلٌة فٌها نفً الشفاعة التً هً بدون إذن هللا، 

 : -وعلٌه لول أهل السنة- تعالى الشفاعة بشرطٌن وألجل ذلن أثبت هللا
 الشرط األول: اإلذن للشافع.

 الشرط الثانً: الرضا عن المشفوع.

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٗ/ٓٔ(:ص5ٓٙٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .(5ٔٔ(، وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘٘/ٖالمسند )(ٕ)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٖراه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2-ٔ/ٖرواه ابن مردوٌه كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 (.ٔٗٔ( ومسلم )2ٙٔٗصحٌح البخاري )(٘)
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بًا إِالَّ ِمْن بَْعِد أَْن  ٌْ َمَواِت ال تُْؽِنً َشَفاَعتُُهْم َش كما فً سورة النجم: }َوَكْم ِمْن َملٍَن فًِ السَّ
ُ ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَ  [ ٌؤذن للشافع وٌرضى عن المشفوع، وذكر الرضا فً ْٕٙرَضى{ ]النجم:ٌَؤْذََن َّللاَّ

[، ولال 1ٕسورة طه وفً سورة األنبٌاء، لال تعالى: }َوال ٌَْشفَعُوَن إِالَّ ِلَمِن اْرتََضى{ ]األنبٌاء:
ًَ لَهُ  ْحَمُن َوَرِض َفاَعةُ إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ [، فهذه اآلٌة 5ٓٔلَْواًل{ ]طه:تعالى: }ٌَْوَمبٍِذ ال تَنفَُع الشَّ

ًَ لَهُ لَْواًل{ ]طه: ْحَمُن َوَرِض [، وذكر اإلذن فً آٌة الكرسً: 5ٓٔذكر فٌها الشرطٌن: }أَِذَن لَهُ الرَّ
[، وفً آٌة سورة سبؤ: }َوال تَنفَُع الشَّفَاَعةُ ٕ٘٘}َمْن ذَا الَِّذي ٌَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِِه ٌَْعلَُم{ ]البمرة:

[، فكل هذه أدلة على أن هنان شفاعة، ولكنها ال تكون إال بعد إذن ْٖٕنَدهُ إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ{ ]سبؤ:عِ 
هللا للشافع ورضاه عن المشفوع له، وعلى هذا فإن العبد ال ٌطلبها إال من هللا، فٌمول: ٌا رب! 

ِ أنبٌاءن ًّ ورسلن ومبلبكتن، أسؤلن عمبًل  اجعلنً ممن تنفعه شفاعة الشافعٌن، أسؤلن أن تَُشفِّع ف
ًّ الشافعون، وما أشبه ذلن  .(ٔ)صالحاً أكون به أهبلً أن ٌشفع ف

ذكر اهل العلم فً أبدٌة النار، آراء كثٌرة، ولد أشار شارح الطحاوٌة فً أبدٌة النار ودوامها -ٖ
 :(ٕ)ثمانٌة ألوال، وهً

 الخوارج والمعتزلة.أحدها: أن من دخلها ال ٌخرج منها أبد اآلباد، وهذا لول 
والثانً: أن أهلها ٌعذبون فٌها، ثم تنملب طبٌعتهم وتبمى طبٌعة نارٌة ٌتلذذون بها لموافمتها 

 .(ٖ)لطبعهم! وهذا لول ابن عربً الطابً
الثالث: أن أهلها ٌعذبون فٌها إلى ولت محدود، ثم ٌخرجون منها، وٌخلفهم فٌها لوم آخرون، 

ملسو هيلع هللا ىلص، وأكذبهم فٌه، ولد أكذبهم هللا تعالى، فمال عز من لابل: }َولَالُوا  وهذا المول حكاه الٌهود للنبً
ُ َعْهدَ  ِ َعْهًدا فَلَْن ٌُْخِلَؾ َّللاَّ ِ لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إِالَّ أٌََّاًما َمْعُدوَدةً لُْل أَتََّخْذتُْم ِعْنَد َّللاَّ هُ أَْم تَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ

ٌِّبَةً َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌبَتُهُ فَؤُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها 1ٓلَُموَن)َما اَل تَعْ  ( بَلَى َمْن َكَسَب َس
 [.1ٔ-1َٓخاِلُدوَن{]البمرة:

 .(ٗ)الرابع: أن أهل النار ٌخرجون من النار بعد حٌن، ثم تبمى النار على حالها لٌس فٌها أحد
ا حادثة وما ثبت حدوثه استحال بماإه!! وهذا لول الجهم وشٌعته، الخامس: أنها تفنى بنفسها، ألنه

 وال فرق عنده فً ذلن بٌن الجنة والنار.
السادس: تفنى حركات أهلها وٌصٌرون جمادا، ال ٌحسون بؤلم، وهذا لول أبً الهذٌل العبلؾ 

 هـ(.ٖٕ٘ -)ت 
شٌبا، ثم ٌفنٌها، فإنه جعل  السابع: أن هللا ٌخرج منها من ٌشاء، كما ورد فً الحدٌث، ثم ٌبمٌها

 .(٘)لها أمدا تنتهً إلٌه
ونسب هذا المول إلى عمر بن الخطاب، وعبد هللا بن مسعود، وأبً هرٌرة من 

 .(2)، وجماعة(ٙ)الصحابة، وابن تٌمٌة، وابن المٌم
اْستَْكثَْرتُْم ِمَن واستدل لهذا الرأي بموله تعالى: }َوٌَْوَم ٌَْحُشُرهُْم َجِمٌعًا ٌَاَمْعَشَر اْلِجّنِ لَِد 

لْ  ْنِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضَنا بِبَْعٍض َوبَلَْؽنَا أََجلَنَا الَِّذي أَجَّ ْنِس َولَاَل أَْوِلٌَاُإهُْم ِمَن اإْلِ َت َلنَا لَاَل النَّاُر اإْلِ

                                                             
 .]مرلم آلٌا[.ٖ(/ٓٔانظر: اعتماد أهل السنة، ابن جبرٌن: الدرس الصوتً) (ٔ)
 وما بعدها. 2ٕٗانظر: شرح الطحاوٌة: (ٕ)
 .2ٓٔ - 5ٙٔ/ٔانظر: فصوص الحكم (ٖ)
 .أن شٌخ اإلسبلم حكاه، ولم ٌنسبه ألحد. 5ٕٗذكر ابن المٌم رحمه هللا فً حادي األرواح ص(ٗ)
ثل فٌصل عبد هللا فً أطروحته التً تمدم بها لنٌل درجة الماجستٌر إلى لسم ممن لال بهذا بعض المعاصرٌن م(٘)

، وعبد الكرٌم الحمٌد فً المول 1ٕٕلسم العمٌدة فً جامعة أم المرى بعنوان )الجنة والنار واآلراء فٌهما( انظر: 
 .المختار لبٌان فناء النار

 .5ٕٗ - 1ٕٗحادي األرواح ص انظر: (ٙ)
 - ٕٔٗ/ٔٔلوال، فلم ٌذكر المول الثامن، ونملها عنه الحافظ ابن حجر فً فتح الباري سبعة أولد ذكر ابن المٌم 

ولال: )جمع بعض المتؤخرٌن فً هذه المسؤلة سبعة ألوال( ثم ذكرها، وزاد علٌها ابن أبً العز فً شرح  ٕٕٗ
 المول الثامن الذي هو لول أهل السنة والجماعة. ٕ٘ٙ - ٕٗٙ/ٕالعمٌدة الطحاوٌة 

، والرد على من لال بفناء الجنة والنار لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة تحمٌك أ. د. دمحم 5ٕ٘شرح الطحاوٌة: ر:انظ (2)
 .(ٖ٘بن عبد هللا السمهري :)ص 
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ُ إِنَّ َربََّن َحِكٌٌم َعِلٌٌم  ا 1ٕٔ({ ]األنعام: 1ٕٔ)َمثَْواكُْم َخاِلِدٌَن فٌَِها إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ [، ولال: }فَؤَمَّ
( َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض إِالَّ ٙٓٔالَِّذٌَن َشمُوا فَِفً النَّاِر لَُهْم فٌَِها َزفٌٌِر َوَشِهٌٌك )

ا: استثنى من الخلود فً [، لالو2ٓٔ – ٙٓٔ({ هود:] 2َٓٔما َشاَء َربَُّن إِنَّ َربََّن فَعَّاٌل ِلَما ٌُِرٌُد )
ُ{ وبموله فً اآلٌة الثانٌة }إِالَّ َما َشاَء َربَُّن{ ولم ٌؤِت  اآلٌتٌن بموله فً اآلٌة األولى }إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ
بعد االستثناءٌن ما ٌدل على عدم االنمطاع وانتهاء العذاب كما جاء عمب االستثناء من الخلود 

َر َمْجذُوٍذ ) فً نعٌم الجنة، فإن اآلٌة ختمت ٌْ  ({.1ٓٔبموله تعالى: }َعَطاًء َؼ
 وأما األحادٌث واآلثار التً ٌستدل بها المابلون بفناء النار، فهً كاآلتً:

، وهذا حدٌث باطل (ٔ)لٌؤتٌن على جهنم ٌوم كؤنها زرع هاج، وآخر تخفك أبوابها" »حدٌث: -ٔ
 موضوع.

، -رضً هللا عنه-إلى عمر بن الخطاب ولد روى عبد بن حمٌد فً تفسٌره المشهور، بسنده -ٕ
 .(ٕ)أنه لال: "لو لبث أهل النار فً النار كمدر رمل عالج، لكان لهم على ذلن ولت ٌخرجون فٌه"

لال:  -رضً هللا عنهما -واستدلوا أٌضا باألثر المروي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص -ٖ
 .(ٖ)وذلن بعدما ٌلبثون فٌها أحماباً""لٌؤتٌن على جهنم ٌوم تصفك فٌه أبوابها لٌس فٌها أحد، 

 [.ٖٕذكر ذلن فً تفسٌر لوله تعالى: }البثٌن فٌها أحمابا{ ]النبؤ: 

                                                             
 مع اختبلؾ فً اللفظ. 2ٖٗ/ٕانظر: الموضوعات البن الجوزي (ٔ)

 بن مسعر بن كدام.وهذا حدٌث باطل موضوع، وآفته: جعفر بن الزبٌر، وأٌضاً الراوي عنه: عبد هللا 
أما جعفر بن الزبٌر، فمد وضع أربعمابة حدٌث على رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم، وكذبه شعبة بن الحجاج، 

: الضعؾ -رحمه هللا-ولال ابن معٌن رحمه هللا: لٌس بثمة. ولال البخاري رحمه هللا: تركوه، ولال ابن عدي 
انظر: الكامل فً ضعفاء الرجال هذا الحدٌث، ولال: إسناده مظلم. ] -رحمه هللا -على حدٌثه بٌّن، وذكر الذهبً 

 [ .2ٓٗ - ٙٓٗ/ٔ، مٌزان االعتدال للذهبً ٓٙ٘ - 1٘٘/ٕالبن عدي 
ً  -وأما عبد هللا بن مسعر فهو مترون  هـ( رحمه هللا حدٌثه هذا ولال: هذا 2ٗ1 -وذكر الذهبً )ت  -أٌضا

 [.ٕٓ٘/ٕانظر: مٌزان االعتدال للذهبً  باطل.]
 
ضعٌؾ ألنه من رواٌة الحسن لال: لال عمر: والحسن لم ٌدرن عمر رضً هللا عنه. ولال ابن المٌم فً (ٕ)

طبع الكردي" عمبه. والحسن لم ٌسمع من عمر. ومع ذلن فمد حاول تموٌته بكبلم  2ٔ/ ٕ"حادي األرواح" "
سمع من عمر فإنما رواه عن بعض خطابً، ال ؼناء فٌه. "وحسبن بهذا اإلسناد جبللة "! " والحسن وإن لم ٌ

 التابعٌن، ولو لم ٌصح عنده ذلن عن عمر لما جزم به، ولال: عمر بن الخطاب"!
للت: وهذا كبلم عجٌب من مثل ابن المٌم رحمه هللا، ألن معناه االحتجاج بحدٌث التابعً المجهول العٌن! ألنه إذا 

فً الحدٌث حفظا وضبطا؟ ألٌس منطك ابن المٌم هذا  كان الحسن لد أخذه من بعض التابعٌن، فمن هو؟ وما حاله
ٌإدي إلى للب المواعد األصولٌة الحدٌثٌة التً تجعل حدٌث المجهول ضعٌفا، والحدٌث المرسل والمنمطع ضعٌفا 
كذلن، ألنهما ٌرجعان إلى راو لم ٌذكر ولم ٌسم؟! وٌإدي كذلن إلى لبول أحادٌث الحسن البصري المعنعنة، 

عة والمرسلة، مثل حدٌثه عن سمرة "لما حملت حواء طاؾ بها إبلٌس، وكان ال ٌعٌش لها ولد، فضبل عن المنمط
 فمال: سمٌه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث، فعاش، وكان ذلن من وحً الشٌطان وأمره".

وهو حدٌث ضعٌؾ، بل باطل، وال علة فٌه سوى عنعنة الحسن البصري، ولد فسر هو اآلٌة التً ٌفسرها بعض 
لمفسرٌن بهذا الحدٌث، فسرها الحسن نفسه بؽٌر ما دل علٌه حدٌثه، وتبعه على ذلن بعض المحممٌن، منهم ابن ا

 ."ٕٖٗالمٌم نفسه، انظر: سلسلة األحادٌث الضعٌفة" "رلم الحدٌث 
 ومثل حدٌثه المرسل فً إبطال الوضوء بالمهمهة، وهو ضعٌؾ باتفاق المحدثٌن!.

، فإنه بتصحٌحه لمثل هذا األثر عن عمر رضً هللا عنه ٌفتح بابا كبٌرا لبعض سامح هللا ابن المٌم وؼفر له
 الفرق الضالة ٌلجون فٌه إلى تؤٌٌد ضبللهم، كالمادٌانٌة، فإن من خبللهم المول بفناء النار، وانتهاء عذاب الكفار.

التوفٌك. وراجع هذا  وجملة المول: أن هذا األثر ال ٌصح عن عمر، كما ال ٌصح عن ؼٌره مرفوعا، وهللا ولً
 البحث كتاب "رفع األستار إلبطال أدلة المابلٌن بفناء النار". للعبلمة الصنعانً.

وهذا األثر ضعٌؾ ال ٌصح ال مرفوعاً وال مولوفاً، وآفته: أبو أبلج ٌحٌى بن سلٌم، وهذا الرجل ثمة فً نفسه، (ٖ)
هـ( رحمه هللا عنه: 1ٕ٘ -ن حجر )ت نفسه، إال أن تضعٌؾ الحّفاظ له جاء من لبل حفظه، فمال الحافظ اب

هـ( رحمه 2ٗ1 -[ ، ولد جعل اإلمام الذهبً )ت ٕٓٗ – ٔٓٗ/ٕانظر: تمرٌب التهذٌب  "صدوق ربما أخطؤ"]
 [.1ٖ٘ – 1ٖٗ/ٗمٌزان االعتدال  هللا هذا الحدٌث من ببلٌاه، وحكم علٌه بؤنه منكر.]انظر:
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: }إِالَّ َما َشاء َربَُّن إِنَّ َربََّن فَعَّاٌل -تعالى  -فً لوله  -رضً هللا عنه-أثر أبً سعٌد الخدري -ٗ
 .(ٔ)المرآن كله"[ لال: "هذه اآلٌة لاضٌة على 2ٓٔلَِّما ٌُِرٌُد{ ]هود: 

 :(ٕ)وٌجاب على هذا األثر من وجهٌن 
أن هذا األثر وإن كان صحٌحاً مولوفاً، إال أنه ال داللة فٌه على فناء النار، بل كما ٌمول أحدهما: 

: "ؼاٌة ما فٌه أن كل وعٌد فً المرآن ذكر فٌه الخلود ألهل النار، -رحمه هللا-اإلمام الصنعانً 
ة علٌه، وهً عبارة مجملة ال تدل على المدعى بنوع من الدالالت فإن آٌة االستثناء حاكم

 .(ٖ)الثبلث"
ما شاء  -والثانً: أن هذا األثر محمول على عصاة المإمنٌن من الموحدٌن الذي ٌبمون فً النار 

 ثم ٌخرجون منها بهذه المشٌبة الربانٌة، وعلى هذا ٌبطل االستدالل به على فناء النار. -هللا 
 .لال: "لٌؤتٌن على جهنم زمان لٌس فٌها أحد" -رضً هللا عنه-هللا بن مسعودأثر عبد -٘

ومعناه  ، وذكره البؽوي بدون إسناد ثم لال:"(ٗ)وهذا األثر رواه الطبري باسناد تالؾ
أنه ال ٌبمى فٌها أحد من أهل اإلٌمان، وأما مواضع الكفار فممتلبة  -إن ثبت  -عند أهل السنة 

 .(٘)أبداً"
: "لٌؤتٌن على جهنم ٌوم تصفك فٌه أبوابها، -رضً هللا عنه-المروي عن أنس بن مالن األثر -ٙ

 . وهو اثر موضوع.(ٙ)وما فٌها من أمة دمحم أحد"
: "ما أنا بالذي ال ألول إنه سٌؤتً على -رضً هللا عنه لوله -األثر المروي عن أبً هرٌرة-2

وإسناده ، (2)فً حادي األرواح  -رحمه هللا-ٌم جهنم ٌوم ال ٌبمى فٌها أحد" .لد ذكره بسنده ابن الم
 . (1)وإسناده صحٌح 

كما فً تتمة األثر: "كان  -(5)وهو عبٌد هللا بن معاذ -ولد لال أحد رواة الحدٌث 
 .(ٓٔ)أصحابنا ٌمولون: ٌعنً به الموحدٌن"

دال على « لٌس فٌها أحد»وأجاب اإلمام الصنعانً على هذا األثر بموله: "فإن لوله: 
 .(ٔٔ)نن إذا للت: لٌس فً الدار أحد، فإنه دال على بماء الدار ال على فنابها"بمابها، فإ

                                                             
، الدر المنثور للسٌوطً ٕٗٙ/ٔوالصفات للبٌهمً  ، األسماءٙٔٔ - ٘ٔٔ/2انظر: جامع البٌان للطبري (ٔ)

ٖ/ٖ٘ٓ. 
 .ٔٓٙانظر: دعاوى المناوبٌن لشٌخ االسبلم ابن تٌمٌة: (ٕ)
 .، والدالالت الثبلث هً داللة: التضمن، المطابمة، االلتزام25رفع األستار ص(ٖ)
 .ٙٔٔ/2انظر: جامع البٌان للطبري (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٕمعالم التنزٌل (٘)
، تخرٌج األلبانً ألحادٌث رفع 2ٔ/ٕعلٌه فً سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة لؤللبانً انظر: الحكم (ٙ)

 .1ٕاألستار للصنعانً ص
وهذا األثر موضوع، وآفته: العبلء بن زٌدل، فمد كان ٌضع الحدٌث كما لال البخاري  وؼٌره: منكر الحدٌث 

مترون الحدٌث، لال ابن حبان: ال ٌحل ذكره فً  [ ، ولال أبو حاتم: "هو55/ٖانظر: مٌزان االعتدال للذهبً ]
[، وذكر ابن عدي هذا الحدٌث فً ترجمته ولال: 1ٔٔ - 1ٓٔ/ٕالمجروحٌن الكتب إال على سبٌل التعجب"]

[، ولال الذهبً: "تالؾ"، وذكر هذا 1ٖٙٔ - 1ٕٙٔ/٘الكامل فً ضعفاء الرجال "منكر الحدٌث"]
 [.ٓٓٔ - 55/ٖمٌزان االعتدال للذهبً الحدٌث]

، وانظر: الدر 2ٓ، وأورده ابن تٌمٌة فً الرد على من لال بفناء الجنة والنار صٕٕ٘انظر: حادي األرواح: (2)
 ..21ٗ/ٗالدر المنثور للسٌوطً 

، وتخرٌج شرح العمٌدة 2٘انظر: تخرٌجه فً حاشٌة تحمٌك األلبانً على رفع األستار للصنعانً ص(1)
 .2ٕٙ/ٕالطحاوٌة لؤلرناإوط 

هـ( . انظر: ٖٕ٘بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو األنصاري. ثمة حافظ. )تعبٌد هللا (5)
 .5ٖ٘/ٔ، تمرٌب التهذٌب البن حجر ٖٕٔ/ٕالكاشؾ للذهبً 

، وانظر: رفع األستار للصنعانً 21ٗ/ٗ، الدر المنثور للسٌوطً ٕٕ٘انظر: حادي األرواح البن المٌم ص(ٓٔ)
 .2ٙص

 .2ٙرفع األستار للصنعانً ص(ٔٔ)
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لما لضى هللا : »-ملسو هيلع هللا ىلص-واستدلوا بؤن النار موجب ؼضبه، والجنة موجب رحمته. ولد لال -1
تؽلب »وفً رواٌة: «. الخلك، كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتً سبمت ؼضبً

 . (ٔ)«ؼضبً
[، و }ألٌم{ ٘ٔالوا: وهللا سبحانه ٌخبر عن العذاب أنه: }عذاب ٌوم عظٌم{]األنعام:ل

[، ولم ٌخبر وال فً موضع واحد عن النعٌم أنه نعٌم ٌوم. ولد ٘٘[، و }عمٌم{]الحج:ٕٙ]هود:
[، ولال ٙ٘ٔلال تعالى: }عذابً أصٌب به من أشاء ورحمتً وسعت كل شًء{ ]األعراؾ:

ٍء َرْحَمةً َوِعْلًما { ]ؼافر: تعالى حكاٌة عن المبلبك ًْ [، فبل بد أن تسع 2ة: }َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َش
رحمته هإالء المعذبٌن، فلو بموا فً العذاب ال إلى ؼاٌة لم تسعهم رحمته. ولد ثبت فً الصحٌح 
تمدٌر ٌوم المٌامة بخمسٌن ألؾ سنة، والمعذبون فٌها متفاوتون فً مدة لبثهم فً العذاب بحسب 

ابمهم، ولٌس فً حكمة أحكم الحاكمٌن ورحمة أرحم الراحمٌن أن ٌخلك خلما ٌعذبهم أبد اآلباد جر
فمن  -عذابا سرمدا ال نهاٌة له. وأما أنه ٌخلك خلما ٌنعم علٌهم وٌحسن إلٌهم نعٌما سرمدا 

 ممتضى الحكمة. واإلحسان مراد لذاته، واالنتمام مراد بالعرض.
 -فٌها، والتؤبٌد، وعدم الخروج، وأن عذابها ممٌم، وأنه ؼرام لالوا: وما ورد من الخلود 

كله حك مسلم، ال نزاع فٌه، وذلن ٌمتضً الخلود فً دار العذاب ما دامت بالٌة، وإنما ٌخرج 
منها فً حال بمابها أهل التوحٌد. ففرق بٌن من ٌخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبٌن 

 .(ٕ)من ٌبطل حبسه بخراب الحبس وانتماضه
الثامن: أن هللا تعالى ٌخرج منها من شاء، كما ورد فً السنة، وٌبمى فٌها الكفار، بماء ال انمضاء 

 له، كما لال الشٌخ رحمه هللا.
إذ ٌرى جمهور السلؾ: أن النار بالٌة ال تفنى، ومن دخل بمً مخلدا فٌها أبدا إال من 

 دخلها من عصاة المإمنٌن فإنهم ٌخرجون منها.

ةً واستدلوا  على بمابها ومن بها من الكافرٌن بموله تعالى: }َولَاَل الَِّذٌَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
ٌِْهْم َوَما هُْم بِخَ  ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ ُءوا ِمنَّا َكذَِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ اِرِجٌَن ِمَن النَّاِر فَنَتَبَرَّ

[، ولوله: }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ 2ٙٔلبمرة: ({ ]ا2ٙٔ)
[، ولوله: }اَل ٖٙ({ ]المابدة: ِٖٙلٌَْفتَُدوا بِِه ِمْن َعذَاِب ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َما تُمُّبَِل ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )

، لوله: }َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم اَل ٌُْمَضى 2٘({ الزخرؾ: 2ْ٘م َوهُْم فٌِِه ُمْبِلسُوَن )ٌُفَتَُّر َعْنهُ 
ٌِْهْم فٌََُموتُوا َواَل ٌَُخفَُّؾ َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها َكذَِلَن نَْجِزي كُلَّ َكفُوٍر ) [، ولوله: ٖٙ({ ]فاطر: َٖٙعلَ

[، } إِنَّ َعذَابََها َكاَن 52({ ]اإلسراء: 52َهنَُّم كُلََّما َخَبْت ِزْدنَاهُْم َسِعًٌرا )لال تعالى: }َمؤَْواهُْم جَ 
 [، أي ممٌما الزما. وؼٌرها من اآلٌات.َ٘ٙؼَراًما{ ]الفرلان: 

ولد دلت السنة المستفٌضة أنه ٌخرج من النار من لال: "ال إله إال هللا"، وأحادٌث 
موحدٌن من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الشفاعة صرٌحة فً خروج عصاة ال

الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم ٌختص الخروج بؤهل اإلٌمان. وبماء الجنة والنار لٌس لذاتهما، 
 .(ٖ)بل بإبماء هللا لهما

 .-كما تمدم-ولول الجماعة بدوامها وبماء الكفار فٌها، وهو المول الحك الذي تسنده األدلة

                                                             
أخرجه البخاري فً الصحٌح بشرحه فتح الباري، كتاب التوحٌد، باب لول هللا تعالى }بل هو لرآن مجٌد، فً (ٔ)

من طرٌك آخر عن أبً هرٌرة بلفظ: "  ٕٕ٘/ ٖٔ، 2٘٘ٗلوح محفوظ{ }والطور، وكتاب مسطور{ حدٌث 
الخلك: إن رحمتً سبمت ؼضبً فهو مكتوب عنده  سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: إن هللا كتب كتابا لبل أن ٌخلك

 فوق العرش".
" 1ٕ٘ص" 5جـ ٖٔٔٙ" حدٌث 5ٓٔأخرجه الترمذي فً الجامع بشرحه تحفة األحوذي، كتاب الدعوات باب "

 .لال: حدثنا لتٌبة، حدثنً اللٌث بهذا السند، عن أبً هرٌرة بلفظه ولال: هذا حدٌث حسن صحٌح
 .ٖٓٗ-5ٕٗانظر: شرح الطحاوٌة: (ٕ)
 .ٖٔٗانظر: شرح الطحاوٌة: (ٖ)
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ح األلوال وأشدها شذوذاً ونكراناً: لول الجهم بن صفوان إمام المعطلة، الذي إال أن ألب
ذهب إلى المول بفناء الجنة والنار جمٌعاً، ولٌس له فً هذا المول سلؾ، وأنكر علٌه عامة أهل 

 .السنة
 

 المرآن
ٌِْدٌَُهَما َجَزاءا بَِما َكَسبَا  ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )}َوالس اِرُق َوالس اِرلَةُ فَاْلَطعُوا أَ ِ َوّللا  ({ 1ٖنََكاالا ِمَن ّللا 

 [1ٖ]المائدة: 

 التفسٌر:
أٌدٌهما بممتضى الشرع، مجازاة لهما على أَْخذهما  -ٌا والة األمر-والسارق والسارلة فالطعوا 

أموال الناس بؽٌر حك، وعموبًة ٌمنع هللا بها ؼٌرهما أن ٌصنع مثل صنٌعهما. وهللا عزٌز فً 
 حكٌم فً أمره ونهٌه.ملكه، 

 سبب النزول:
نمل الواحدي والماوردي وابن الجوزي عن ابن السابب: أنها "نزلت فً طعمة بن  

 .(ٔ)أبٌرق سارق الدرع ولد مضت لصته"
 للت: وابن السابب هو الكلبً، وهو متهم بالوضع، فخبره باطل، ال أصل له. 
ٌِْدٌَُهَما{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ   [، أي:" والسارق 1ٖفَاْلَطعُوا أَ

 .(ٕ)أٌدٌهما بممتضى الشرع" -ٌا والة األمر-والسارلة فالطعوا 
 .(ٖ)أي: حكمهما" لال أبو السعود:" 
 .(ٗ)فالطعوا أٌدٌهما  الٌمنى" لال السدي:" 
 .(٘)أٌمانهما من الكرسوع" لال مماتل:"ٌعنً: 

 .(ٙ)أخذ مال الؽٌر فً خفٌة" السرلة: لال البٌضاوي:" 
والسارق فً الشرٌعة: من سرق من الحرز: والممطع: الرسػ، وعند  لال الزمخشري:" 

 .(2)الخوارج: المنكب"
لال ابن عرفة: "السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فؤخذ منه ما لٌس له،  

تمنع  بما فً ٌده فهو ، فإن (1)فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس
 .(5)ؼاصب"
لال السعدي:" السارق: هو من أخذ مال ؼٌره المحترم خفٌة، بؽٌر رضاه. وهو من  

كبابر الذنوب الموجبة لترتب العموبة الشنٌعة، وهو لطع الٌد الٌمنى، كما هو فً لراءة بعض 
 .(ٓٔ)الصحابة"
شًء فً خفاء، واسترق السارق: إنما سمً سارلا، ألنه ٌؤخذ ال لال ابن الجوزي:" 

السمع: إذا تسمع مستخفٌا... وهذه اآلٌة التضت وجوب المطع على كل سارق، وبٌنت السنة أن 
 .(ٔ)المراد به السارق لنصاب من حرز مثله"

                                                             
، ومضت لصة طعمة بن أبرٌك ٗٗ٘/ٔ، وززاد المسٌر:2ٖ/ٕ، وانظر: النكت والعٌون:5٘ٔأسباب النزول: (ٔ)

ٌَْن النَّاِس  ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ ِلتَْحكَُم بَ أََراَن بَِما  سارق الدرع فً سورة النساء، سبب نزول لوله تعالى: }إِنَّا أَْنَزْلَنا إِلَ
ُ{ اآْلٌَةَ } ِ فَمَْد َضلَّ َضبَلاًل بَِعًٌدا{.َّ٘ٓٔللاَّ  { . إِلَى لَْوِلِه تَعَاَلى: }َوَمْن ٌُْشِرْن بِاَّللَّ

 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٓ5ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٗٗ-2ٖٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٙٔ/ٕوي:تفسٌر البٌضا (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (2)
 .المحترس الذي ٌسرق حرٌسة الجبل(1)
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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لال اإلمام الموفك:"وجملته أن الوالد ال ٌمطع بالسرلة من مال ولده، وإن سفل وسواء  
والجد والجدة، من لبل األب واألم وهذا لول عامة أهل  فً ذلن األب واألم، واالبن والبنت،

العلم منهم: مالن والثوري والشافعً وأصحاب الرأي، ولال أبو ثور وابن المنذر: المطع على 
كل سارق بظاهر الكتاب...والعبد إذا سرق من مال سٌده فبل لطع علٌه فً لولهم جمٌعا، 

 .(ٕ)وم اآلٌة اه ملخصا"ووافمهم أبو ثور، وحكً عن داود أنه ٌمطع لعم
:}َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرلَةُ فَاْلَطعُوا اختلفوا فً  السارق  الذي عناه هللا عز ذكره فً لوله:و 

ٌِْدٌَُهَما{ ]المابدة:   :(ٖ)[، على وجوه1ٖأَ
سارَق ثبلثة دراهم فصاعًدا. وذلن لول جماعة من أهل المدٌنة، منهم مالن بن أنس أحدها: أنه 
 .(ٗ)، لَطع فً ِمَجّن لٌمته ثبلثةُ َدَراهم-ملسو هيلع هللا ىلص-موله. واحتّجوا لمولهم ذلن، بؤّن رسوَل هللا ومن لال ب

ًّ ومن لال بموله. واحتجوا والثانً: أنه  سارق ُربع دٌنار أو لٌمته. وممن لال ذلن، األوزاع
: "المطُع فً ربع ِدٌناٍر لمولهم ذلن بالخبر الذي ُروي عن عابشة أنها لالت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٘)فصاعًدا"
سارَق عشرة دراهم فصاعًدا. وممن لال ذلن أبو حنٌفة وأصحابه. واحتجوا فً ذلن والثالث: انه 

ملسو هيلع هللا ىلص لََطع فً ِمَجّن لٌمته َعْشرة -بالخبر الذي روي عن عبد هللا بن عمرو، وابن عباس: "أن النبً 
 .(ٙ)دراهم"

والرابع: أنه سارَق الملٌل والكثٌر. واحتجوا فً ذلن بؤن اآلٌة على الظاهر، وأْن لٌس ألحد أَن 
ٌُخصَّ منها شٌبًا، إال بحجة ٌجب التسلٌم لها، ولالوا: لم ٌصّح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبٌر بؤن ذلن 

اق،  لالوا: واألخبار فٌما لََطع فٌه رسول  هللا ملسو هيلع هللا ىلص مضطربة مختلفة، ولم ٌرِو فً خاّص من السُرَّ
عنه أحد أنه أتً بسارق درهٍم فَخلَّى عنه، وإنما رووا عنه أنه لطع فً مجن لٌمته ثبلثة دراهم. 
لالوا: وممكن أن ٌكون لو أتى بسارق ما لٌمته دانٌك أن ٌَْمطع. لالوا: ولد لطع ابن الزبٌر فً 

 ِدْرهم.
 لال: اآلٌةُ على العموم. وروي عن ابن عباس أنه 

عن نجدة الحنفً لال: "سؤلت ابن عباس عن لوله: }والسارق والسارلة{، أخاّص أم عام 
 .(2)؟ فمال: بل عام"

وفً مواعظه: "احذر من لطع ٌدن فً . (1)والخامس: أنه سارق درهم. وهذا لول الحسن
 .(5)درهم"

ًّ بها  والصواب من المول فً ذلن عندنا،لال اإلمام الطبري:" لوُل من لال: اآلٌة معن
اق ربع دٌنار فصاعًدا أو لٌمت، لصحة الخبر عن رسول هللا صلى  خاصٌّ من السراق، وهم سُرَّ

 .(ٕ)"(ٔ)«المطُع فً ربع دٌنار فصاعًدا»هللا علٌه وسلم أنه لال: 

                                                                                                                                                                               
 .ٗٗ٘/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .1ٔ -1ٓ/ ٗوانظر : أحكام الجصاص:، 15٘ٔ، فً شرح المسؤلة 5٘ٗ/ ٕٔ :المؽنً(ٕ)
 .5ٕٙ-5ٕ٘/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
رواه بؽٌر إسناد. ورواه مالن ، عن نافع ، عن عبد هللا بن عمر فً . 5ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٔٔٔٔتفسٌر الطبري) (ٗ)

( ، ورواه مسلم من طرٌمه أًٌضا ، فً 5ٗ - 5ٖ:  ٕ، ورواه البخاري من طرٌك مالن )الفتح  1ٖٔالموطؤ : 
 .1٘ٔ،  1ٗٔ:  ٔٔصحٌحه 

 والمجن  : الترس ، ألنه ٌجن صاحبه ، أي ٌوارٌه.
والبخاري فً الحدود، باب لول هللا تعالى: "والسارق والسارلة فالطعوا  1ٖ/  ًٕ فً المسند: أخرجه الشافع(٘)

، ٕٖٔٔ/  ٖ( : 1ٗٙٔ، ومسلم فً الحدود، باب حد السرلة ونصابها، برلم )5ٙ/  ٕٔأٌدٌهما" وفً كم ٌمطع؟: 
 .5ٕ٘/ٓٔ(:ص5ٕٔٔٔوالطبري)، ٕٖٔ/  ٓٔوالمصنؾ فً شرح السنة: 

أحمد فً ، و5ٖ/  ٕرواه الطحاوي فً معانً اآلثار  ، و5ٕٙ/ٓٔ(:ص5ٖٔٔٔطبري)انظر: تفسٌر ال (ٙ)
 .5ٓٓٙالمسند برلم : 

 .5ٕٙ/ٓٔ(:ص5ٔٗٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (5)
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إنما بدأ هللا تعالى فً السرلة بالسارق لبل السارلة، وفً الزنى بالزانٌة  لال الماوردي:"
لبل الزانً، ألن حب المال على الرجال أؼلب، وشهوة االستمتاع على النساء أؼلب، ثم جعل 
حد السرلة لطع الٌد لتناول المال بها، ولم ٌجعل حد الزنى لطع الذكر مع موالعة الفاحشة به، 

 لثبلثة معاٍن:
دها: أن للسارق مثل ٌده التً لطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانٌة، ولٌس للزانً مثل ذكره أح

 إذا لطع فلم ٌعتض بؽٌره لو انزجر بمطعه .
والثانً: أن الحد زجر للمحدود وؼٌره، ولطع الٌد فً السرلة ظاهر، ولطع الذكر فى الزنى 

 باطن.
 .(ٖ)لطع الٌد إبطاله" والثالث: أن فى لطع الذكر إبطال النسل ولٌس فً

ولد لطع السارق فً الجاهلٌة، وأول من حكم بمطعه فً الجاهلٌة الولٌد ابن المؽٌرة، 
فً اإِلسبلم الخٌار بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤمر هللا تعالى بمطعه فى اإِلسبلم، فكان أول سارق لطعه رسول هللا 

بن عبد األسد من بنً مخزوم، ولال:  عدي بن نوفل بن عبد مناؾ، ومن النساء مرة بنت سفٌان
 .(٘)ولطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة، (ٗ)"لَو َكانَْت فَاِطَمةُ لَمََطْعُت"

والمطع فً السرلة حك هللا تعالى ال ٌجوز العفو عنه بعد علم اإِلمام به، لمول رسول هللا 
: -ملسو هيلع هللا ىلص-فمال صفوان: لد عفوت عنه، فمال النبً  فً سارق رداء صفوان حٌن أمر بمطعه، -ملسو هيلع هللا ىلص-

 . (ٙ)"َهبلَّ لَْبَل أَْن تَؤْتٌَِنًِ بِِه ؟"
ًَ بلصوص فمطعهم حتى بمً واحد منهم فمدم لٌمطع  وروي:"أن معاوٌة بن أبً سفٌان أُتِ

 :(2)فمال
 (1)شٌنهاٌمٌنً أمٌر المإمنٌن أعٌذها                 بعفون أن تلمى مكاناً ٌ

 ٌدي كانت الحسناء لو تم سبرها             وال تعدُم الحسناُء عابا ٌعٌبها

 (5)فبل خٌر فً الدنٌا وكانت حبٌبة               إذا ما شمالً فارلتها ٌمٌنها
فمال معاوٌة: كٌؾ أصنع ولد لطعت أصحابن، فمالت أم السارق: ٌا أمٌر المإمنٌن 

 .(ٓٔ)نها، فََخلَّى سبٌله، فكان أول حد ترن فً اإٍلسبلم"اجعلها من ذنوبن التً تتوب م
 .(ٔٔ)«والسارلون والسارلات فالطعوا أٌمانهما»فً لراءة عبد هللا ابن مسعود: و 
بالنصب، وفضلها سٌبوٌه على لراءة العامة « السارق والسارلة» ولرأ عٌسى بن عمر: 

 .(ٕٔ) «زٌد فاضربه»أحسن من « زٌدا فاضربه»ألجل األمر، ألن 

                                                                                                                                                                               
 سبك تحرٌجه. (ٔ)
 .5ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
، والبٌهمً 1/2ٔ( ، والنسابً 15ٙٔمسلم )(، و211ٙ، والبخاري)ٖٙٗ/ٕٗ(:ص5ٗٔ٘ٔأخرجه احمد) (ٗ)

 ، و21ٖٕالطبرانً فً "األوسط" ) ، و1ٕٔ/1
 .ٖٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .(، من حدٌث صفوان بن أمٌة5ٕ٘٘(، وابن ماجه )125ٗ(، والنسابً )5ٖٗٗرواه أبو داود )(ٙ)
كان لد سرق ولامت علٌه البٌنة، فهّم عبد الملن بمطع « حمزة»أنه أعرابً اسمه  5ٖٔ: ٔفً المستطرؾ (2)

ٌده، فكتب إلٌه حمزة من السجن هذٌن البٌتٌن، وأن أمه استشفعت له عند الخلٌفة فعفا عنه. والخبر كذلن فً 
دون ذكر السم ، ب2ٕٖوالبرصان والعرجان والعمٌان والحوالن للجاحظ: 2ٙٔ: ٕ، والعمد 55: ٔعٌون األخبار 

 .األعرابً
وفً رواٌة المصادر ؼٌر النكت:" فؤبى إاّل لطعها، فدخلت علٌه أّمه فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن، واحدي وكاسبً. 

 فمال: ببس الكاسب! هذا حّد من حدود هللا. فمال: اجعله من الذنوب التً تستؽفر هللا منها. فعفا عنه".
 لٌوم أن تلمى".وفً رواٌة البرصان للجاحظ::" بن ا (1)
إذا ما شمال  …، " وال خٌر فً الّدنٌا وال فً نعٌمها ٙ٘ٔوفً رواٌة أنس المسجون صفً الدٌن الحلبً: (5)

 فارلتها ٌمٌنها".
 .٘ٗٔ/1، وانظر: البداٌة والنهاٌة البن كثٌر:ٖٙ/ٕالنكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .ٖ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٔٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
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[، أي:" مجازاة لهما على أَْخذهما أموال الناس 1ٖلوله تعالى:}َجَزاًء بَِما َكَسَبا{ ]المابدة:  
 .(ٔ)بؽٌر حك"
 .(ٕ)ٌمول: المطع جزاء }بما كسبا{، ٌعنى: سرلا" لال مماتل:" 

 .(ٖ)ٌمول:مكافؤةً لهما على سرلتهما وعملهما فً التلصّص بمعصٌة هللا"لال الطبري:"
 .(ٗ)ي "أي: ذلن المطع جزاء للسارق بما سرله من أموال الناس"لال السعد 

 واختلفوا هل ٌجب مع المطع ؼُْرم المسروق إذا استهلن على مذهبٌن:
 .(٘)أحدهما: أنه ال ؼرم، وهذا لول أبً حنٌفة

 .(ٙ)والثانً: ٌجب فٌه الؽرم، وهو مذهب الشافعً
ِ{ ]المابدة:   [، أي:" وعموبًة ٌمنع هللا بها ؼٌرهما أن ٌصنع 1ٖلوله تعالى:}نََكااًل ِمَن َّللاَّ

 .(2)مثل صنٌعهما"
 .(1)ٌعنى: عموبة من هللا: لطع الٌد" لال مماتل:" 

 .(5)عموبة من هللا على لُُصوصٌتهما" لال الطبري:"ٌمول:
أنهم  -إذا علموا-لال السعدي:" أي: تنكٌبل وترهٌبا للسارق ولؽٌره، لٌرتدع السراق  

 .(ٓٔ)سرلوا"سٌمطعون إذا 
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]المابدة:   [، أي:" وهللا عزٌز فً ملكه، حكٌم فً أمره 1ٖلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٔٔ)ونهٌه"

 .(ٕٔ)لال السعدي "أي: عز وحكم فمطع السارق" 
}وهللا عزٌز{ ؼالب على أمره ٌمضٌه كٌؾ ٌشاء من ؼٌر ند ٌنازعه  لال أبو السعود:" 

وال ضد ٌمانعه }حكٌم{ فً شرابعه ال ٌحكم إال ما تمتضٌه الحكمة والمصلحة ولذلن شرع هذه 
 .(ٖٔ)الشرابع المنطوٌة على فنون الحكم والمصالح"

ٌرهما من أهل وهللا عزٌٌز  فً انتمامه من هذا السارق والسارلِة وؼ لال الطبري:أي:" 
طوا أٌها المإمنون، فً إلامة  معاصٌه  حكٌم ، فً حكمه فٌهم ولضابه علٌهم، ٌمول: فبل تفّرِ
اق وؼٌرهم من أهل الجرابم الذٌن أوجبت علٌهم حدوًدا فً الدنٌا عموبةً لهم،  حكمً على السرَّ

 .(ٗٔ)فإنً بحكمتً لضٌت ذلن علٌهم، وعلمً بصبلح ذلن لهم ولكم"
 تَْرثُوا لهم أن تِمٌموا فٌهم الحدود، فإنه وهللا ما أمر هللا بؤمٍر لَطُّ إال وهو اللال لتادة:" 

 .(٘ٔ)صبلٌح، وال نهى عن أمٍر لَطُّ إال وهو فساد"
اق، فالطعوهم ًٌدا ًٌدا، ورجبل   وكان عمر بن الخطاب ٌمول:"اشتدُّوا على السُّرَّ

 .(ٙٔ)رجبل"

                                                             
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٕٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .ٖ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٖٔ)
 .51ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .52ٕ/ٓٔ(:ص5ٔ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 . ذكره دون إسناد.51ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
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لنا زمان عطلت فٌه الحدود، بزعم الرثاء لمن ولكننا لد أظ لال السٌد احمد دمحم شاكر:" 
أصاب حًدا من حدود هللا. وطالت ألسنة لوم من أهل الدخل، فاجترأوا على هللا بافترابهم، 
وزعموا أن الذي ٌدعونه من الرحمة ألهل الحدود هو الصبلح، وأن ما أمر هللا به هو الفساد!! 

 .(ٔ)، وتضاءل فٌه أهل اإلٌمان بمعاصٌهم"فاللهم نجنا من زمان تبجح فٌه األشرار بسلطانهم
 الفوابد:

 بٌان حكم حد السرلة، وهو لطع ٌد السارق والسارلة. -ٔ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم { . -ٕ  ومنها: إثبات العزة، والحكمة هلل؛ لموله تعالى: } َوَّللاَّ
مناسبة العزة، ، وما تضمناه من «الحكٌم«»العزٌز»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما -ٖ

 والحكمة فً سٌاق اآلٌة.
هو المنٌع الذي ال ٌؽلب. والعز فً كبلم العرب على ثبلثة أوجه. أحدها: «:العزٌز»فـ

من  -بضم العٌن-بمعنى الؽلبة، ومنه لولهم: من عز بز، أي: من ؼلب سلب، ٌمال منه: عز ٌعز 
 [.ٌٖٕعز. ومنه لول هللا سبحانه: }وعزنً فً الخطاب{ ]ص: 

ٌصؾ -من "ٌعز"، كمول الهذلً  -بفتح العٌن-ثانً: بمعنى الشدة والموة. ٌمال منه: عز ٌعز وال
 :(ٕ)-العماب

 حتى انتهٌت إلى فراش عزٌزة                  سوداء روثة أنفها كالمخصؾ
 جعلها عزٌزة، ألنها من ألوى جوارح الطٌر.

من ٌعز،  -بكسر العٌن-ز الشًء ٌعز والوجة الثالث: أن ٌكون بمعنى نفاسة المدر. ٌمال منه: ع
 .(ٖ)فٌتؤول معنى العزٌز على هذا، أنه الذي ال ٌعادله شًء، وأنه ال مثل له، وال نظٌر"

هو المحكم لخلك األشٌاء. صرؾ عن مفعل إلى فعٌل، كمولهم: ألٌم بمعنى: «:"الحكٌم»و
[ ولال ٔالحكٌم{ ]ٌونس:: }آلر، تلن آٌات الكتاب -جل وعز-مإلم، وسمٌع بمعنى: مسمع؛ كموله 

الحكٌم هنا الذي »[، فدل على أن المراد بـٔفً موضع آخر: }كتاب أحكمت آٌاته{ ]هود: 
 أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى فعٌل.

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر لها. 
وشدة األسر كالبمة، والنملة، وما أشبههما من ضعاؾ  إذ لٌس كل الخلٌمة موصوفا بوثالة البنٌة،

الخلك، إال أن التدبٌر فٌهما، والداللة بهما على كون الصانع وإثباته، لٌس بدون الداللة علٌه 
: -جل وعز-بخلك السموات واألرض والجبال وسابر معاظم الخلٌمة، وكذلن. هذا فً لوله 

ع اإلشارة به إلى الحسن الرابك فً المنظر، فإن [ لم تم2}الذي أحسن كل شًء خلمه{ ]السجدة:
هذا المعنى معدوم فً المرد، والخنزٌر، والدب، وأشكالها من الحٌوان، وإنما ٌنصرؾ المعنى 
فٌه إلى حسن التدبٌر فً إنشاء كل شىء من خلمه على ما أحب أن ٌنشبه علٌه وإبرازه على 

 .(ٗ)["ٕ: }وخلك كل شًء فمدره تمدٌرا{ ]الفرلان:الهٌبة التً أراد أن ٌهٌبه علٌها. كموله ]تعالى[
 

 المرآن
َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) ٌِْه إِن  ّللا  َ ٌَتُو ٌُ َعلَ  [1ٖ({ ]المائدة: 1ٖ}فََمْن تَا ٌَ ِمْن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَْصلََح فَِإن  ّللا 

                                                             
 ]الهامش[.52ٕ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
آخر لصٌدة ألبً كبٌر الهذلً،  15ٓٔ، وشرح أشعارهم للسكري ص ٓٔٔ دٌوان الهذلٌٌن المسم الثانً ص(ٕ)

 بٌتا، مطلعها: ٖٕأبٌاتها 
 أزهٌر هل عن شٌبة من مصرؾ ... أم ال خلود لباذل متكلؾ

برواٌة: فتخاء، بدل، سوداء، وفً اللسان والماموس  2ٗٔ/ 2وتهذٌب األزهري  1ٕٔ/ ٕوفً مماٌٌس اللؽة 
ٌرٌد: أن منسرها حدٌد دلٌك كؤنه مخصؾ. والروثة: طرؾ األنؾ، وفراشها:  وشرحه )عزز(. وفً الدٌوان،

 عشها.
 على معنى "العزٌز".. ٖٗوالبٌت استشهد به الزجاج فً تفسٌر األسماء ص 

 .1ٗ-2ٗ/ٔشؤن الدعاء: (ٖ)
 .2ٖ-2ٕ/ٔشؤن الدعاء: (ٗ)
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 التفسٌر:
إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم فمن تاب ِمن بعد سرلته، وأصلح فً كل أعماله، فإن هللا ٌمبل توبته. 

 بهم.
 سبب النزول:

ًٌّا، فجاء الذٌن سرلتهم فمالوا: ٌا رسول   عن عبد هللا بن عمرو لال: "سرلت امرأة ُحل
هللا، سرلتنا هذه المرأة! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الطعوا ٌدها الٌمنى. فمالت المرأة: هل من توبة ؟ 

: أنِت الٌوَم من خطٌبتن كٌوم ولدتن أمن! لال: فؤنزل هللا جل وعز: }فََمْن فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌِْه{" َ ٌَتُوُب َعلَ  .]ضعٌؾ[  (ٔ)تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)[، أي:" فمن تاب ِمن بعد سرلته"5ٖلوله تعالى:}فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِه{ ]المابدة:  
 .(ٖ)ٌمول: من تاب من بعد سرلته" لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي: من تاب بعد سرلته وأناب إلى هللا" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)ٌمول: الحدُّ" لال ابن عباس:" 
وهذا تشدٌد ولد جعل هللا  . لال ابن عطٌة:"(ٙ)«الحد كفارة عنه»ٌمول:  لال مجاهد:" 

  .(2)للخروج من الذنوب بابٌن أحدهما الحد واآلخر التوبة"
ولال الشافعً: إذا تاب السارق لبل أن ٌتلبس الحاكم بؤخذه فتوبته ترفع عنه حكم المطع 

 .(1)لٌاسا على توبة المحارب"
بما كسبا{ فبل  المطع للجزاء على الجناٌة، كما لال: }جزاء ولال السمعانً: "الصحٌح أن 

 .(5)بد من التوبة بعده، وتوبته: الندم على ما مضى، والعزم على تركه فً المستمبل"
فؤما المطع فبل ٌسمط عنه بالتوبة عند األكثرٌن، وال بد من التوبة بعده،  لال البؽوي:" 

 .(ٓٔ)وإذا لطع السارق ٌجب علٌه ؼرم ما صرؾ  من المال عند أكثر أهل العلم"

لٌل: إن تاب فً الدنٌا لبل المدرة علٌه، وأصلح سمط عنه الحد، ورجى  ب:"لال الراؼ 
 .(ٔٔ)له الؽفران، وإن تاب بعد المدرة علٌه رجً له الؽفران، ولم ٌسمط عنه الحد"

والظلم فً هذا الوجه ٌرجع إلى النمصان؛ ألن السارق ٌنمص مال  لال السمرلندي:" 
ظالما ألنه ٌدخل الضرر على من ال ٌستحمه، وكل  المسروق، وٌجوز أن ٌكون سمى هللا السارق

 .(ٕٔ)ضرر ؼٌر مستحك وال معمب نفعا ظلم، ولد سمً أٌضا ظالما؛ لظلمه لنفسه"
 .(ٖٔ)[، أي:" وأصلح فً كل أعماله"5ٖلوله تعالى:}َوأَْصلََح{ ]المابدة:  
 .(ٔ)وأصلح العمل فٌما بمً" لال مماتل:" 

                                                             
كبلهما من طرٌك  ، 55ٕ/ٓٔ(:ص 5ٔ2ٔٔ(، والطبري فً "جامع البٌان" )21ٔ، 22ٔ/ ٕأخرجه أحمد )(ٔ)

 موسى بن داود ثنا ابن لهٌعة عن حًٌ بن عبد هللا عن أبً عبد الرحمن الحبلً عن عبد هللا بن عمرو به.
 للنا: وهذا إسناد ضعٌؾ؛ ابن لهٌعة فٌه كبلم مشهور، والراوي عنه هنا لم ٌرو عنه لبل اختبلطه واحتراق كتبه.

(: "رواه أحمد؛ وفٌه ابن لهٌعة وحدٌثه حسن وفٌه ضعؾ، وبمٌة 2ٕٙ/ ٙبد" )لال الهٌثمً فً "مجمع الزوا
 رجاله ثمات".

 ( وزاد نسبته البن أبً حاتم..2ٖ/ ٖوالحدٌث ذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٓٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .55ٕ/ٓٔ(:ص5ٔٙٔٔتفسٌر الطبري) (٘)
 .55ٕ/ٓٔ، وتفسٌر الطبري:1ٖٓتفسٌر مجاهد: (ٙ)
 .5ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2)
 .5ٓٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .2ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٓ٘/ٕتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٔٔ)
 .ٕٖٙتفسٌر السمرلندي: (ٕٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٕ)ت"بالتفصى عن التبعا لال الزمخشري:" 
واشترط إصبلح العمل تنبٌها أن التوبة باللفظ ؼٌر مؽنٌة ما لم ٌضامها ما  لال الراؼب:" 

 .(ٖ)ٌحممها من الفعل"
ِه{ ]المابدة:   ٌْ َ ٌَتُوُب َعلَ  .(ٗ)[، أي:" فإن هللا ٌمبل توبته"5ٖلوله تعالى:}فَإِنَّ َّللاَّ
حمة" لال الواحدي:أي:"   .(٘)ٌعود علٌه بالرَّ
 .(ٙ)السعدي "أي: فٌؽفر لمن تاب فترن الذنوب، وأصلح األعمال والعٌوب"لال  
 .(2)هذا ما بٌنه وبٌن هللا تعالى فؤما المطع فواجب" لال الثعلبً:" 
فإن هللا ٌتوب علٌه فٌما بٌنه وبٌنه، فؤما أموال الناس فبل بد من ردها  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)ة: "متى لطع ولد تلفت فً ٌده فإنه ال ٌرد بدلها "إلٌهم أو بدلها عند الجمهور، ولال أبو حنٌف
وٌسمط عنه عماب اآلخرة. وأما المطع فبل تسمطه التوبة عند ابى لال الزمخشري:أي:"

حنٌفة وأصحابه وعند الشافعً فً أحد لولٌه تسمطه من ٌشاء من ٌجب فً الحكمة تعذٌبه 
الحربً إذا سرق بالتوبة، لٌكون أدعى له والمؽفرة له من المصرٌن والتاببٌن. ولٌل: ٌسمط حد 

إلى اإلسبلم وأبعد من التنفٌر عنه، وال ٌسمطه عن المسلم، ألن فً إلامته الصبلح للمإمنٌن 
 .(5)[ "25ٔوالحٌاة }َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ{ ]البمرة: 

ما المعنى عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرلة فندم على  لال ابن عطٌة:"
مضى وأللع فً المستؤنؾ وأصلح برد الظبلمة إن أمكنه ذلن وإال فبإنفالها فً سبٌل هللا وأصلح 
أٌضا فً سابر أعماله وارتفع إلى فوق فإن هللا ٌتوب علٌه وٌذهب عنه حكم السرلة فٌما بٌنه 

المطع وبٌن هللا تعالى، وهو فً المشٌبة مرجو له الوعد ولٌس تسمط عنه التوبة حكم الدنٌا من 
 .(ٓٔ)إن اعترؾ أو شهد علٌه"

عن أبً هرٌرة ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتً بسارق لد سرق شملة فمال: "ما إَخاله سرق"! 

فمال السارق: بلى ٌا رسول هللا. لال: "اذهبوا به فالطعوه، ثم احسموه، ثم ابتونً به". فمطع فؤتً 
 .(ٔٔ). فمال: "تاب هللا علٌن"به، فمال: "تب إلى هللا". فمال: تبت إلى هللا

:"أن لرٌشا أهمهم شؤن المرأة التً سرلت، فً عهد النبً -رضً هللا عنها-عن عابشة 
ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة الفتح، فمالوا: من ٌكلم فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فمالوا: ومن ٌجترئ علٌه إال أسامة بن 

، فؤتى بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكلمه فٌها أسامة بن زٌد، فتلون وجه رسول هللا زٌد حب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فمال له أسامة: استؽفر لً ٌا رسول هللا، فلما « أتشفع فً حد من حدود هللا عز وجل؟»ملسو هيلع هللا ىلص فمال 

أما بعد فإنما أهلن »هللا بما هو أهله، ثم لال  كان العشً، لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاختطب فؤثنى على
الذٌن من لبلكم أنهم كانوا إذا سرق فٌهم الشرٌؾ تركوه، وإذا سرق فٌهم الضعٌؾ ألاموا علٌه 

، ثم أمر بتلن المرأة «الحد، وإنً والذي نفسً بٌده لو أن فاطمة بنت دمحم سرلت، لمطعت ٌدها
ت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تؤتً بعد ذلن التً سرلت فمطعت ٌدها. لالت عابشة: فحسن

 .(ٕٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-فؤرفع حاجتها إلى رسول هللا 

                                                                                                                                                                               
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٔوالوجٌز: (٘)
 .ٖٕٓتفسٌر السعدي: (ٙ)
 .ٕٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (2)
 .ٓٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (5)
 .15ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٓٔ)
( من طرٌك دمحم بن عبد الرحمن بن ثوبان 1ٖٔ/ٗ( ورواه الحاكم فً المستدرن )ٕٓٔ/ٖسنن الدارلطنً )(ٔٔ)

 .به موصوال ولال : "هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه". وسكت عنه الذهبً
 .( ٕٔ( وصحٌح البخاري )حدود باب 5صحٌح مسلم )حدود حدٌث (ٕٔ)
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َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة:   [، أي:" إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم 5ٖلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)بهم"

 .(ٕ)إن هللا ؼفور لذنبه رحٌم به" لال مماتل:" 
 .(ٖ)ة لبول توبته كونه تعالى ؼفورا رحٌما"جعل عللال الراؼب:" 
 الفوابد:

 بٌان أن التابب من السراق إذا اصلح ٌتوب هللا علٌه، أي: ٌمبل توبته. -ٔ
إذا لم ٌرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تمطع ٌده، وإن رفع فبل توبة له إال بالمطع، -ٕ

 فإذا لطعت ٌده خرج من ذنبه كؤن لم ٌذنب.
 التسلٌم لمضاء هللا تعالى والرضا بحكمه ألنه عزٌز حكٌم. وجوب -ٖ
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن:  -ٗ

 وفعل.
 .(ٗ)هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة«: الؽفور»فـ 
، معناه: الستار لذنوب عباده (٘)«الؽفار"»: أن «الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 

منصرفا إلى مؽفرة الذنوب «: الؽفور»فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(ٙ)فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة فٌها"

 .(2) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«: الرحٌم»و 
 ،(1)أي الموصل للرحمة من ٌشاء من عباده"«: الرحٌم» لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" 

 
 المرآن

 ُ ٌََشاُء َوّللا  َ لَهُ ُمْلُن الس َماَواِت َواْْلَْرِض ٌُعَذِّ ٌُ َمْن ٌََشاُء َوٌَْغِفُر ِلَمْن   َعلَى ُكّلِ }أَلَْم تَْعلَْم أَن  ّللا 

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [ٓٗ({ ]المائدة: َٓٗش
 التفسٌر:
أن هللا خالك الكون وُمدبِّره ومالكه، وأنه تعالى الفعَّال لما ٌرٌد، ٌعذب من  -الرسول أٌها-ألم تعلم 

 ٌشاء، وٌؽفر لمن ٌشاء، وهو على كل شًء لدٌر.
َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]المابدة:   -[، أي:" ألم تعلم ٓٗلوله تعالى:}أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 .(5) خالك الكون وُمدّبِره ومالكه"أن هللا -أٌها الرسول
أي ألم تعلم أٌها المخاطب أن هللا تعالى له السلطان الماهر والملن  لال الصابونً:" 

 .(ٓٔ)الباهر وبٌده ملكوت السماوات واألرض واالستفهام للتمرٌر"

                                                             
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٗتفسٌر الراؼب االصفهانً: (ٖ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٗ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (٘)

 [. 1ٕثم اهتدى{ ]طه: : }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  

ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
لعموبة التً تشهره فً عٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره با

وهو فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن 
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘-ٕ٘/ٔالدعاء:

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٙ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔ: الفاتحة والبمرة:انظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن (2)
 .٘/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن الفاتحة والبمرة: (1)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)



ٖٔٓ 
 

 أي: ألم تعلم أٌها الرسول أن هللا له ملن السموات واألرض ٌدبر األمر لال المراؼً:" 
فٌها بحكمته وعدله ورحمته وفضله، ومن حكمته أنه وضع هذا العماب لكل من ٌسرق ما ٌعد به 

 .(ٔ)سارلا كما وضع العماب للمحاربٌن المفسدٌن فى األرض"
ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ألم ٌعلم هإالء ]ٌعنً المابلٌن[: لن تمسنا  لال الطبري:" 

النار إال أٌاًما معدودة ، الزاعمٌن أنهم أبناء هللا وأحباإه  أن هللا مدبِّر ما فً السموات وما فً 
ذلن ملكه، األرض، ومصرفه وخالمه، ال ٌمتنع شًء مما فً واحدة منهما مما أراَده، ألن كل 

وإلٌه أمره، وال نسب بٌنه وبٌن شًء مما فٌهما وال مما فً واحدة منهما، فٌحابٌه بسبب لرابته 
منه، فٌنجٌه من عذابه، وهو به كافر، وألمره ونهٌه مخالؾ أو ٌدخله النار وهو له مطٌع لبعد 

صلى هللا علٌه -له  لرابته منه... وخرج لوله: ألم تعلم أن هللا له ملن السموات واألرض،  خطابًا
ًُّ به من ذكرُت من فرق بنً إسرابٌل الذٌن كانوا بمدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما -وسلم ، والمعن

َحَوالٌها. ولد بٌَّنا استعمال العرب نظٌَر ذلن فً كبلمها بشواهده فٌما مضى، بما أؼنى عن 
 .(ٕ)إعادته فً هذا الموضع"

ابن السموات واالرض، ٌعنً: خزابن السموات المطر، ٌعنً: خز لال السمرلندي:" 
 .(ٖ)وخزابن األرض النبات. وٌمال: له ملن السماوات واألرض ٌحكم فٌها ما ٌشاء"

ُب َمْن ٌََشاُء{ ]المابدة:   [، أي:" وأنه تعالى الفعَّال لما ٌرٌد، ٌعذب من ٓٗلوله تعالى:}ٌُعَذِّ
 .(ٗ)ٌشاء"

 .(٘)ن ٌشاء على كفره فٌعذب"ٌمول: ٌمٌت منكم م لال السدي:" 
 .(ٙ)ٌعذب من ٌشاء إذا أصر على ذنوبه" لال السمرلندي:" 
ٌعذّب من ٌشاء من خلمه فً الدنٌا على معصٌته بالمتل والخسؾ  لال الطبري:أي:" 

 .(2)والمسخ وؼٌر ذلن من صنوؾ عذابه"

ٌنا لعباده من أي: وأنه ٌعذب من ٌشاء تعذٌبه من العصاة تربٌة له وتؤم لال المراؼً:" 
 .(1)أذاه وشره "

ؽٌر" ولال الواحدي:"   .(5)}ٌعذب َمْن ٌشاء{، على الذَّنب الصَّ
 .(ٓٔ)ولال الضحان: "ٌعذب من ٌشاء على الصؽٌر إذا لام علٌه"

[، أي:" وأنه تعالى الفعَّال لما ٌرٌد، ٌعذب ٓٗلوله تعالى:}َوٌَْؽِفُر ِلَمْن ٌََشاُء{ ]المابدة:  
 .(ٔٔ)لمن ٌشاء"من ٌشاء، وٌؽفر 

 .(ٕٔ)ٌمول: ٌهدي منكم من ٌشاء فً الدنٌا فٌؽفر له" لال السدي:" 
 .(ٖٔ)وٌؽفر لمن ٌشاء إذا تاب ورجع" لال السمرلندي:" 

وٌؽفر لمن ٌشاء منهم فً الدنٌا بالتّوبة علٌه من كفره ومعصٌته، فٌنمذه لال الطبري:أي:"
 .(ٗٔ)من الهلكة، وٌنجٌه من العموبة"

                                                             
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص1ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (1)
 .5ٖٔالوجٌز: (5)
 .ٖٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٓٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .ٖٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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أي: وأنه ٌؽفر للتاببٌن من هإالء وهإالء وٌرحمهم إذا صدلوا فى التوبة  لال المراؼً:" 
 .(ٔ)وأصلحوا عملهم "

 .(ٕ)}وٌؽفر لمن ٌشاء{ الذَّنب العظٌم" ولال الواحدي:" 
 .(ٖ)ولال الضحان:" وٌؽفر لمن ٌشاء على الكبٌر إذا نزع عنه" 

؟ للت: ألنه لوبل بذلن تمدم  (ٗ)إن للت: لم لدم التعذٌب على المؽفرة لال الزمخشري:"
 .(٘)السرلة على التوبة"

وإنما لال ٌعذب من ٌشاء فمدم ذكر العموبة على الؽفران، ألن المصد  ولال الراؼب:"
 .(ٙ)بما تمدم الردع عن ارتكاب ما ٌمتضى عموبة الدارٌن فكان تمدٌم ما ٌمتضً ذلن أولى"

ٍء لَدِ   ًْ ُ َعَلى كُّلِ َش وهو المادر على كل شًء  "[، أي:ٌٌٓٗر{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(2)الذي ال ٌعجزه شًء"

 .(1)إن هللا على كل ما أراد بعباده من نممة أو عفو لدٌر" لال دمحم بن إسحاق:" 
وهللا جل وعز على تعذٌب من أَراد تعذٌبه من خلمه على معصٌته،  لال الطبري:ٌمول" 

ماذه من الهلكة بالتوبة علٌه وؼٌر ذلن من االمور كلها لادٌر، وؼفراِن ما أراد ؼفرانه منهم باستن
 .(5)ألن الخلك خلمُه، والملن ملكه، والعباد عباده"

أي: وهو المادر على كل شىء من التعذٌب والرحمة ال ٌعجزه شىء فى  لال المراؼً:" 
 .(ٓٔ)تدبٌر ملكه"

ومعناه: أن السارق إذا تاب، ورد  وذكر السمرلندي وجها ىخر من التؤوٌل لآلٌة فمال:" 
المال ال ٌمطع وٌتجاوز عنه، وإن لم ٌتب لطعت ٌده، أال ترى أن هللا تعالى لال: }له ملن 
السماوات واألرض{ ٌعذب إذا لم ٌتب وٌتجاوز إذا تاب، فافعلوا أنتم مثل ذلن، ألن هللا تعالى مع 

 .(ٔٔ)لدٌر{، من المؽفرة والعذاب"لدرته ٌتجاوز عن عباده، وهو لوله: }وهللا على كل شًء 
 الفوائد:

 أن عماب السراق والعفو عن التاببٌن جاء وفك الحكمة والعدل والرحمة.أن -ٔ
نمض على المعتزلة؛ ألنهم ٌمولون: الصؽٌرة مؽفورة لٌس له أن ٌعذب علٌها، وفً اآلٌة -ٕ

لالوا لذهب معنى التخٌٌر  والكبٌرة ٌخلد صاحبها فً النار لٌس له أن ٌعفو عنها. فلو كان على ما
: }ٌعذب من ٌشاء وٌؽفر لمن ٌشاء{ إذا ما عفا: عفا ما علٌه أن ٌعفو، وكذلن ما -تعالى  -بموله 

عذب: عذب ما علٌه أن ٌعذب؛ فٌذهب فابدة التخٌٌر، ولد أخبر أنه }ٌعذب من ٌشاء وٌؽفر لمن 
 .(ٕٔ)ٌشاء{

                                                             
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .5ٖٔالوجٌز: (ٕ)
 .ٖٙ/ٗتفسٌر الثعلبً: (ٖ)
لال أحمد: هو مبنى على أن « فان للت لم لدم التعذٌب على المؽفرة ... الخ لال محمود صاحب الحاشٌة:" (ٗ)

للمشٌبة إال بمٌد التوبة، ألن ؼٌر  المراد بالمؽفور لهم التاببون، وبالمعذبٌن السراق. وال ٌجعل المؽفرة تابعة
التابب على زعمه ال ٌجوز أن ٌشاء هللا المؽفرة له، فلذلن ٌنزل اإلطبلق على المتمدم ذكره. ونحن نعتمد أن 
المؽفرة فً حك ؼٌر التابب من الموحدٌن تتبع المشٌبة، حتى أن من جملة ما ٌدخل فً عموم لوله: )وٌؽفر لمن 

ب. وعلى هذا ٌكون تمدٌم التعذٌب ألن السٌاق للوعٌد فٌناسب ذلن تمدٌم ما ٌلٌك به من ٌشاء( السارق الذي لم ٌت
 .الزواجر وهللا أعلم"

 .ٕٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٖٓ٘/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٙ)
 .ٖٗٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٔٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .15ٖ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .1ٔ٘/ٖانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٕٔ)
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ؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال إذ "وصؾ هللا نفسه ب«: المدٌر»ومن اسمابه تعالى:-ٖ
 .(ٔ)ٌعترضه عجز وال فتور"

التام المدرة ال ٌبلبس «: المدٌر»روي البٌهمً عن عبد العزٌز لال الحلٌمً، لال: "و 
 .(ٕ)لدرته عجز بوجه"

 
 المرآن

سُوُل اَل ٌَْحُزْنَن ال ِذٌَن ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلكُْفِر ِمَن ال ِذٌَن  لَالُوا آَمن ا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن }ٌَا أٌََُّها الر 
فُوَن اْلَكلِ  اعُوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم ٌَؤْتُوَن ٌَُحّرِ اعُوَن ِلْلَكِذ ٌِ َسم  َم ِمْن لُلُوبُُهْم َوِمَن ال ِذٌَن َهاُدوا َسم 

ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَن بَْعِد َمَواِضِعِه ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُ  ْإتَْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن ٌُِرِد ّللا 
ْنٌَا ِخْزٌي َولَ  َر لُلُوبَُهْم لَُهْم فًِ الدُّ ُ أَْن ٌَُطّهِ ٌْئاا أُولَئَِن ال ِذٌَن لَْم ٌُِرِد ّللا  ِ َش ُهْم ِفً اآْلِخَرِة لَهُ ِمَن ّللا 

 [ٔٗ({ ]المائدة: َٔٗعذَا ٌٌ َعِظٌٌم )
 فسٌر:الت

ٌا أٌها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً جحود نبوتن من المنافمٌن الذٌن أظهروا اإلسبلم 
ع الٌهود إلى إنكار نبوتن، فإنهم لوم  وللوبهم خالٌة منه، فإنً ناصرن علٌهم. وال ٌحزنن تسرُّ

مجلسن،  ٌستمعون للكذب، وٌمبلون ما ٌَْفتَرٌه أحباُرهم، وٌستجٌبون لموم آخرٌن ال ٌحضرون
لون كبلم هللا من بعد ما َعمَلوه، وٌمولون: إن جاءكم من دمحم ما ٌوافك الذي  وهإالء اآلخرون ٌُبَّدِ
فناه من أحكام التوراة فاعملوا به، وإن جاءكم منه ما ٌخالفه فاحذروا لبوله، والعمل  بدَّلناه وحرَّ

عنه، وال تمدر على هداٌته. وإنَّ  َدْفَع ذلن -أٌها الرسول-به. ومن ٌشؤ هللا ضبللته فلن تستطٌع 
ر للوبهم من دنس الكفر، لهم الذلُّ والفضٌحة فً  هإالء المنافمٌن والٌهود لم ٌُِرِد هللا أن ٌطّهِ

 الدنٌا، ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم.

 [ خمسة ألوال:2ٗ-ٔٗفً سبب نزول اآلٌات] 
م مرَّ النبً ملسو هيلع هللا ىلصأحدها: لال البراء بن عازب:"  مجلود، فدعا النبً صلى هللا علٌه  (ٖ)بٌهودّيٍ محمَّ

وسلم رجبل من علمابهم فمال: أهكذا تِجُدون حدَّ الزانً فٌكم ؟ لال: نعم! لال: فؤنشدن بالذي أنزل 
ثن،  التوراة على موسى، أهكذا تجدون حّد الزنى فٌكم ؟ لال: ال ولوال أنن نشدتنً بهذا لم أحّدِ

كنا إذا أخذنا الشرٌؾ تركناه، وإذا أخذنا الضعٌؾ ولكن الرجم، ولكن كثُر الزنا فً أشرافنا، ف
ألمنا علٌه الحد، فملنا: تعالوا نجتمع فنضع شٌبًا مكان الرجم، فٌكون على الشرٌؾ والوضٌع، 
فوضعنا التحمٌم والجلد مكان الرجم! فمال النبى ملسو هيلع هللا ىلص:أنا أّول من أحًٌ أمرن إذ أماتوه! فؤمر به 

 .]صحٌح[(ٗ)ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{  اآلٌة"فرجم، فؤنزل هللا:}
 .(٘)والثانً: أنها نزلت فً ابن صورٌا آمن ثم كفر، وهذا المعنى مروي عن أبً هرٌرة

والثالث: أنها نزلت فً ٌهودي لتل ٌهودٌا، ثم لال: سلوا دمحما فإن كان بعث بالدٌة، اختصمنا 
 .(ٙ)عامرالشعبًإلٌه، وإن كان بعث بالمتل، لم نؤته، لاله 

                                                             
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕاالسما والصفات: (ٕ)
حمم الرجل: سخم وجهه بالحمم، وهو الفحم. وفً الحدٌث أنه أمر بٌهودي محمم مجلود أي « : اللسان»فً (ٖ)

 .مسود الوجه
(، والبٌهمً: 1ٕ٘٘، وابن ماجة )1ٕٙ/ ٗ(، وأحمد :1ٗٗٗ( و )2ٗٗٗ(، وأبو داود )2ٓٓٔأخرجه مسلم )  (ٗ)

-5٘ٔوالواحدي فً أسباب النزول:، ، واللفظ لهٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٓٔ(:ص5ٕٕٔٔوالطبري)، ٕٙٗ/ 1والبٌهمً: 
ٔ5ٙ. 

،وهذا الخبر رواه ٕٗٔ،  ٖٕٔ/  ٕسٌرة ابن هشام ، وٖٗٓ-ٖٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري ) (٘)
، بؽٌر هذا اللفظ، ولم ٌذكر  ٔ٘ٗٗ،  ٓ٘ٗٗ، رلم :  1ٕٔ - ٕٙٔ/  ٗمختصرا. ورواه أبو داود فً سننه أحمد 

 .ٙ٘ٔ/  ٖ. وانظر تفسٌر ابن كثٌر 2ٕٗ،  ٕٙٗ/  1فٌه أنه ابن صورٌا، والبٌهمً فً السنن 
 ح[.مرسل ضعٌؾ، وهو معارض بحدٌث البراء، وذان أص. ]ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٔ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)

 وإسناد ضعٌؾ، فٌه راو لم ٌسم.
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، وعبدهللا بن (ٖ)، والضحان(ٕ)، ومجاهد(ٔ)والرابع: أنها نزلت فً المنافمٌن، لاله ابن عباس
 .(ٗ)كثٌر

أشارت إلٌه بنو لرٌظة أبً لُبابة بن عبد المنذر والخامس: أن رجبل من األنصار زعموا أنه أبو 
 .(ٙ)، ومماتل(٘)السديٌوم حصارهم: على ماذا ننزل؟ فؤشار إلٌهم: أنه الذبح، لاله 

لال مماتل: "نزلت فً أبً لبابة: اسمه مروان بن عبد المنذر األنصاري من بنً عمرو 
أن دمحما جاء ٌحكم فٌكم بالموت فبل تنزلوا  (2)بن عوؾ. وذلن أنه أشار إلى أهل لرٌظة إلى حلمه

 .(1)على حكم سعد بن معاذ وكان حلٌفا لهم"
لبابة من فضبلء الصحابة وهو وإن كان أشار بتلن  لال ابن عطٌة:" وهذا ضعٌؾ وأبو

اإلشارة فإنه لال فو هللا ما زالت لدماي حتى علمت أنً خنت هللا ورسوله ثم جاء إلى مسجد 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المدٌنة فربط نفسه بسارٌة من سواري المسجد، وألسم أن ال ٌبرح كذلن حتى ٌتوب 

ملسو هيلع هللا ىلص عنه، فإنما كانت تلن اإلشارة منه زلة حمله علٌها إشفاق ما على  هللا علٌه وٌرضى رسول هللا
 .(5)لوم كانت بٌنه وبٌنهم مودة ومشاركة لدٌمة رضً هللا عنه وعن جمٌع الصحابة"

لال ابن عطٌة:" وهذه النوازل كلها ولعت وولع ؼٌرها مما ٌضارعها، وٌحسن أن 
رٌفهم الكلم وتمرسهم بالدٌن، والرواٌات فً هذا كثٌرة ٌكون سببها لفضٌحة الٌهود فً تح

أنه كان فً صدر الهجرة اللهم إال أن ٌكون ذلن من  (ٓٔ)ومختلفة... وظاهر حدٌث بٌت المدارس
النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع عزة كلمته من حٌث أراد أن ٌخرج حكمهم من أٌدي أحبارهم بالحجة علٌهم من 

                                                             
. ولد أخرج ابن ابً حاتم ولم أره عن ابن عباس، والخبر ضعٌؾ بكل حال، 1ٗ٘/ٔكما فً زاد المسٌر: (ٔ)
: "علً بن أبً طلحة عن ابن عباس لوله: }ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر{، هم ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٔ٘ٙ)

 الٌهود".
 .ٕٕٙ، وتفسٌر مجاهد:ٖٙٓ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
، وفٌه:" لال الضحان: نزلت اآلٌة فً شؤن المنافمٌن، كانت عبلنٌتهم تصدٌما، 15ٖ/ٔانظر: بحر العلوم: (ٖ)

 وسرابرهم تكذٌبا".
  .ٖٙٓ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
ضعٌؾ جدا، والمرسل من لسم الضعٌؾ، والمتن مرسل،  .]ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٔ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)

 [2ٔ2منكر، معارض بما تمدم عن البراء، ومراسٌل السدي مناكٌر. وانظر :أحكام المرآن: 
 .2ٗٗ/ٔانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .سٌحكم فٌكم بالمتل والذبح -ملسو هيلع هللا ىلص-وكانت هذه اإلشارة معناها أن دمحما(2)
 .مماتل مترون، وكذبه ؼٌر واحد، فخبره ال شًء، و 2ٗٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .5ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
أن أحبار ٌهود  . وفٌه:"ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٓٔ(:ص5ٌٕٔٔٔمصد رواٌة ابً هرٌرة، انظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)

ولد زنَى رجل منهم بعد إحصانه ، بامرأة من ٌهود   اجتمعوا فً بٌت المدراس حٌن لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة ،
لد أحصنت ، فمالوا ، انطلموا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فاسؤلوه كٌؾ الحكم فٌهما ، وولُّوه الحكم 

د  ٍ بمار ، ثم تُسوَّ ًّ وجوههما ، ثم علٌهما ، فإن عمل فٌهما بعملكم من التجبٌه وهو الجلد بحبل من لٌؾ مطل
ل وجوههما من لبل ُدبُر الحمار فاتبعوه ، فإنما هو ملٌن. وإن هو حكم فٌهما  ٌحمبلن على حمارٌن ، وتحوَّ
بالرجم ، فاحذروه على ما فً أٌدٌكم أن ٌسلبكموه. فؤتوه فمالوا : ٌا دمحم ، هذا الرجل لد زنى بعد إحصانه بامرأة 

حكم فٌهما. فمشى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أتى أحبارهم إلى بٌت المدراس ،  لد أحصنت ، فاحكم فٌهما ، فمد ولٌنان ال
ًّ أعلمكم!  فؤخرجوا إلٌه عبد هللا بن صورٌا األعور ولد روى بعض بنً  فمال :  ٌا معشر الٌهود ، أخرجوا إل

ذا ، فمالوا : هإالء لرٌظة ، أنهم أخرجوا إلٌه ٌومبذ مع ابن صورٌا ، أبا ٌاسر بن أخطب ، ووهب بن ٌهو
علماإنا! فسؤلهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى حصَّل أمرهم ، إلى أن لالوا البن صورٌا : هذا أعلم من بمً بالتوراة فخبل 

، ٌمول : ٌا ابن صورٌا ، به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان ؼبلًما شابًّا من أحدثهم سنًّا ، فؤلظَّ به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسؤلةَ 
رن أٌادٌه عند بنً إسرابٌل ، هل تعلم أّن هللا حكم فٌمن زنَى بعد إحصانه بالرجم فً التوراة ؟  أنشُدن هللا واذّكِ

ًٌّ مرسٌل ، ولكنهم ٌحسدونن! فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، فمال : اللهم نعم! أما وهللا ٌا أبا الماسم إنهم لٌعلمون أنن نب
فؤمر بهما فرجما عند باب مسجده ، فً بنً ؼنم بن مالن بن النجار. ثم كفر بعد ذلن ابن صورٌا ، فؤنزل هللا 
 جل وعز :  ٌا أٌها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر من الذٌن لالوا آمنا بؤفواههم ولم تإمن للوبهم ".
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مدراسهم مع لدرته علٌهم، وهذا عندي ٌبعد ألنهم لم ٌكونوا ذلن كتابهم فلذلن مشى إلى بٌت 
 .(ٔ)الولت ٌحزنونه وال كانت لهم حال ٌسلى عنها ملسو هيلع هللا ىلص"

ولال المرطبً:" ولٌل إنها نزلت فً زنى الٌهودٌٌن ولصة الرجم وهذا أصح 
 .(ٕ)األلوال"

ٌْن اللذٌن زنٌا، وكانوا لد بدلوا كتاب  ولال ابن كثٌر:" ٌَّ والصحٌح أنها نزلت فً الٌهود
هللا الذي بؤٌدٌهم، من األمر برجم من أْحصن منهم، فحرفوا واصطلحوا فٌما بٌنهم على الجلد 
مابة جلدة، والتحمٌم واإلركاب على حمار مملوبٌن. فلما ولعت تلن الكابنة بعد هجرة النبً صلى 

، لالوا فٌما بٌنهم: تعالوا حتى نتحاكم إلٌه، فإن حكم بالجلد والتحمٌم فخذوا عنه، هللا علٌه وسلم
واجعلوه حجة بٌنكم وبٌن هللا، وٌكون نبً من أنبٌاء هللا لد حكم بٌنكم بذلن، وإن حكم بالرجم فبل 

 .(ٖ)تتبعوه فً ذلن"
موله:}ال وأولى هذه األلوال فً ذلن عندي بالصواب، أن ٌمال: عنً بلال الطبري:" 

ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً الكفر من الذٌن لالوا آمنا بؤفواههم ولم تإمن للوبهم{، لومٌ من 
المنافمٌن. وجابٌز أن ٌكون كان ممن دخل فً هذه اآلٌة ابُن صورٌا وجابز أن ٌكون أبو لبابة 

عن أبً وجابز أن ٌكون ؼٌُرهما، ؼٌر أن أثبت شًء روي فً ذلن، ما ذكرناه من الرواٌة لبُل 
هرٌرة والبراء بن عازب، ألن ذلن عن رجلٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وإذا كان ذلن كذلن، 
كان الصحٌُح من المول فٌه أن ٌمال: عُنًِ به عبد هللا بن صورٌَا، وإذا صّح ذلن، كان تؤوٌل 

التكذٌِب بؤنن لً نبً، من اآلٌة: ٌا أٌُّها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً جحود نبّوتن، و
لنا بن ٌا دمحم أنن هلل رسول مبعوث، وعلمنا بذلن ٌمٌنًا، بوجودنا ِصفَتن فً كتابنا  الذٌن لالوا: صدَّ

 . 
وذلن أن فً حدٌث أبً هرٌرة الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري: أن ابن ُصورٌا لال 

إنهم لٌعلمون أنن نبى ُمرْسل، ولكنهم ٌحسدونن، فذلن كان لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أما وهللا ٌا أبا الماسم، 
لًا لذلن بملبه، فمال هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-على هذا الخبر من ابن صورٌا إٌمانًا برسول هللا  بفٌه، ولم ٌكن مصّدِ

ق جل وعّز لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ُمْطِلعَه على ضمٌر ابن صورٌا وأنه لم ٌإمن بملبه، ٌم ول: ولم ٌصّدِ
 .(ٗ)للبه بؤنن هلل رسول مرسل"

سُوُل اَل ٌَْحُزْنَن الَِّذٌَن ٌَُساِرعُوَن ِفً اْلكُْفِر{ ]المابدة: لوله تعالى:  ٌَا أٌََُّها الرَّ ٌا  [، أي:"ٔٗ}
 .(٘)أٌها الرسول ال ٌحزنن الذٌن ٌسارعون فً جحود نبوتن"

 .(ٙ)لال ابن عباس:"هم الٌهود" 
من  [، أي:"َٔٗن الَِّذٌَن لَالُوا آَمنَّا ِبؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم { ]المابدة: } مِ لوله تعالى: 

 .(2)المنافمٌن الذٌن أظهروا اإلسبلم وللوبهم خالٌة منه، فإنً ناصرن علٌهم "
 .(1)"هم المنافمون لال ابن عباس:" 
 .(5): }آمنا بؤفواههم{، ٌمول: هم المنافمون"لال مجاهد:" 
المعنى: ال تهتم وال تبال بمسارعة المنافمٌن فً الكفر أى فً إظهاره  لال الزمخشري:" 

بما ٌلوح منهم من آثار الكٌد لئلسبلم ومن مواالة المشركٌن، فإنى ناصرن علٌهم وكافٌن شرهم. 

                                                             
 .5ٕٔٔالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٖٓ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٙٓ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔاخرجه الطبري) (5)
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فر ٌمال: أسرع فٌه الشٌب، وأسرع فٌه الفساد، بمعنى: ولع فٌه سرٌعا، فكذلن مسارعتهم فً الك
 .(ٔ)وولوعهم وتهافتهم فٌه، أسرع شًء إذا وجدوا فرصة لم ٌخطإها"

ِمَن الَِّذٌَن أي: ٌبادرون وٌمعون فً الكفر، } لال السمرلندي:} ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلكُْفِر{" 
 .(ٕ)سر "ٌعنً: ذلن بؤلسنتهم ولم تإمن للوبهم فً ال لَالُوا آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهْم َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم{

    .(ٖ)«ٌسرعون»، بضم الٌاء، و«ال ٌحزنن»لرئ و 
ع الٌهود إلى إنكار  [، أي:"ٔٗ}َوِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا{ ]المابدة: لوله تعالى:  وال ٌحزنن تسرُّ
 .(ٗ)نبوتن"

اعُوَن ِلْلَكِذِب{ ]المابدة: لوله تعالى:  فإنهم لوم ٌستمعون للكذب، وٌمبلون  [، أي:"ٔٗ}َسمَّ
 .(٘)ما ٌَْفتَرٌه أحباُرهم"

 .(ٙ)"ٌهود المدٌنة لال جابر بن عبدهللا:" 
فهم ٌهود أهل لرٌظة والنضٌر فٌهم لبابة بن سعفة وكعب بن  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(2)"األشرؾ، وسعٌد بن عمرو
 .(1)"هم أبو بسرة وأصحابه لال السدي:" 
 .(5)أى: لابلون للكذب علٌن" "لال الماوردي: 
لابلون لما ٌفترٌه األحبار وٌفتعلونه من الكذب على هللا وتحرٌؾ  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٓٔ)«"سمع هللا لمن حمده»كتابه من لولن الملن ٌسمع كبلم فبلن. ومنه 
ٌَؤْتُوَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  اعُوَن ِلمَْوٍم آَخِرٌَن لَْم  وٌستجٌبون لموم  [، أي:"ٔٗ}َسمَّ

 .(ٔٔ)آخرٌن ال ٌحضرون مجلسن"
ٌعنى: الٌهود الذٌن لم ٌصلوا إلى مجلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتجافوا عنه لما لال الزمخشري:" 

أفرط فٌهم من شدة البؽضاء وتبالػ من العداوة لابلون لما ٌفترٌه األحبار وٌفتعلونه من الكذب 

 .(ٕٔ)«"سمع هللا لمن حمده»ن الملن ٌسمع كبلم فبلن. ومنه على هللا وتحرٌؾ كتابه من لول
عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله: "}سماعون للكذب سماعون لموم آخرٌن{ عن  

لال: لموم آخرٌن لم ٌؤتون من أهل الكتاب، هإالء سماعون ألولبن الموم اآلخرٌن الذٌن لم ٌؤتوا، 
راة، فبل تإمنوا به ولٌس ٌحرفون هإالء الذٌن لم ٌمولون لهم الكذب دمحم كاذب ولٌس من التو

 .(ٖٔ)ٌؤتون"
اعُوَن ِلَمْوٍم آَخِرٌَن{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً    [، وجهان:ٔٗ}َسمَّ

 . (ٗٔ)سماعون لموم آخرٌن{: أهل فدن.وهذا لول جابر بن عبدهللااحدهما:ٌعنً:}
 . (٘ٔ)وروي عن مجاهد:"انهم هم الٌهود"

 .(ٔ)ر، وذلن حٌن زنت المرأة.وهذا لول مماتل بن حٌانوالثانً: أنهم ٌهود خٌب

                                                             
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 .15ٖ/ٔتفسٌر السمرلندي: (ٕ)
 .ٕٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٗ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖ٘٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٓٔٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٖ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٖٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖٔٔٔ-ٖٓٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 . ذكره دون إسناد.ٖٔٔٔ/ٖ. انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
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فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه{ ]المابدة: لوله تعالى:  وهإالء اآلخرون  [، أي:"ٔٗ}ٌَُحّرِ
لون كبلم هللا من بعد ما َعمَلوه" ٌُبَّدِ

(ٕ). 
 .(ٖ)هإالء كلهم ٌهود بعضهم من بعض" لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)لوله: }ٌحرفون الكلم{، ٌزٌدون فٌه وٌنمصونه" حٌان:"لال مماتل بن  
 .(٘)}ٌحرفون الكلم{، ٌعنً: ٌحرفون حدود هللا فً التوراة"لال ابن عباس:"  
 .(ٙ)حرفوا الرجم فجعلوه جلدا" لال السدي:" 
فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً    [، وجوه:ٔٗ}ٌَُحّرِ

 .(2)ؼٌروه بالكذب علٌه، وهذا لول الحسن -ملسو هيلع هللا ىلص-ها: أنهم إذا سمعوا كبلم النبً أحد
والثانً: المراد: تؽٌر حدود هللا فً التوراة، وهو تؽٌٌر حكم هللا تعالى فً َجْلد الزانً بدالً من 

 .(5)، والسدي(1)رجمه، وهذا لول ابن عباس
 .(ٓٔ)استحمالهوالثالث: ولٌل: فً إسماط المود عند 

وٌمولون: إن جاءكم من  [، أي:"ٔٗ}ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهذَا فَُخذُوهُ{ ]المابدة: لوله تعالى: 
فناه من أحكام التوراة فاعملوا به"  .(ٔٔ)دمحم ما ٌوافك الذي بدَّلناه وحرَّ

 .(ٕٔ)ٌمولون: إن أوتٌتم هذا الجلد فخذوه" لال جابر:" 
 .(ٖٔ)فخذوه، ٌهود ٌموله للمنافمٌن"إن وافمكم  لال مجاهد:" 
وإن جاءكم منه ما ٌخالفه  [، أي:"ٔٗ}َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحذَُروا{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)فاحذروا لبوله، والعمل به"
 .(٘ٔ)وإن لم تإتوه فاحذروا الرجم" لال جابر:" 
 .(ٙٔ)إن لم ٌوافمكم فاحذروا، ٌهود ٌموله للمنافمٌن" لال مجاهد:" 
[، ٔٗ}ٌَمُولُوَن إِْن أُوتٌِتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْإتَْوهُ فَاْحذَُروا{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  

 لوالن:
لٌحكم بٌنهم ولالوا: إن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما: أنه ٌرٌد بذلن حٌن زنى رجل منهم بامرأة فؤنفذوه إلى النبً 

إلى مدارس توارتهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-حكم علٌكم بالجلد فالبلوه وإن حكم علٌكم بالرجم فبل تمبلوه، فمام النبً 
وفٌها أحبارهم ٌتلون التوراة، فؤتى عبد هللا بن صورٌا، وكان أعور، وهو من أعلمهم فمال له 

موسى بن عمران هل فى التوراة الرجم ؟ فؤمسن،  أسؤلن بالذي أنزل التوراة بطور سٌناء على
فَُرِجَما، لال عبد هللا: وكنت فٌمن رجمه وأنه  -ملسو هيلع هللا ىلص-فلم ٌزل به حتى اعترؾ، فؤمر بهما النبً 

لٌمٌها األحجار بنفسه حتى ماتت، ثم إن ابن صورٌا أنكر وفٌه أنزل هللا تعالى هذه اآلٌة وهذا 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:صٖٗٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٖٔٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٕٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٖٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٕٖٙٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٔٔٔ/ٗ(:صٖٖٙٙ، و تفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:صٖٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙٔ)
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، وابن (٘)، والسدي(ٗ)، وسعٌد بن المسٌب(ٖ)، وجابر(ٕ)براء بن عازب، وال(ٔ)لول ابن عباس
 .(ٙ)وابن زٌد

 .(1)، والكلبً(2)والمول الثانً: أن ذلن فً لتٌل منهم، وهذا لول لتادة
لال لتادة:" ذكر لنا أن هذا كان فً لتٌٍل من بنً لرٌظة، لتلته النضٌر. فكانت النضٌر  

إنما ٌعطونهم الدٌة لفضلهم علٌهم. وكانت لرٌظة إذا لتلت إذا لتلت من بنً لرٌظة لم ٌُِمٌدوهم، 
ًُّ هللا صلى هللا  ًزا. فمدم نب من النضٌر لتٌبل لم ٌرضوا إال بالَمَود لفضلهم علٌهم فً أنفسهم تعزُّ

لهم ، فمال -ملسو هيلع هللا ىلص-علٌه وسلم المدٌنة على تَِفبَِة لتٌلهم هذا، فؤرادوا أن ٌرفعوا ذلن إلى رسول هللا 
رجل من المنافمٌن: إن لتٌلكم هذا لتٌل َعْمٍد، متى ما ترفعونه إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أخشى علٌكم المََود، فإن 

 .(5)لبل منكم الدٌة فخذوه، وإال فكونوا منه على َحذٍَر!"
ٌْبً لوله تعالى:  ِ َش ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَن لَهُ ِمَن َّللاَّ ومن ٌشؤ  [، أي:"ٔٗا{ ]المابدة: }َوَمْن ٌُِرِد َّللاَّ

 .(ٓٔ)َدْفَع ذلن عنه، وال تمدر على هداٌته" -أٌها الرسول-هللا ضبللته فلن تستطٌع 
 .(ٔٔ)ٌمول: لن تؽٌر عنه شٌبا" لال ابن عباس:" 
ومن ٌرد هللا، ٌا دمحم، َمْرجعه بضبللته عن سبٌل الهدى، فلن تملن له  لال الطبري:أي:" 

ما أراد هللا به من الحٌرة والضبللة.، فبل تشعر نفسن الحزَن على ما فاتن من من هللا استنماذًا م
اهتدابه للحك وهذا تسلٌة من هللا تعالى ذكره نبٌَّه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص من حزنه على مسارعة الذٌن لصَّ 

بللة عن فً هذا الموضع: الض«  الفتنة»لصتهم من الٌهود والمنافمٌن فً هذه اآلٌة...ومعنى  
 .(ٕٔ)لصد السبٌل"

ُ فِتْنَتَهُ{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً    [، أربعة تاوٌبلت:ٔٗ}َوَمْن ٌُِرِد َّللاَّ
 .(ٖٔ)أحدها: عذابه، وهذا لول الحسن

 .(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)والثانً: معنه: من ٌرد هللا ضبللته، وهو لول ابن عباس

 .(ٙٔ)والثالث: فضٌحته، وهو لول الزجاج
اختباره بما ٌظهر به أمره، ٌمال فتنت الحدٌد إذا أحمٌته، وفتنت الرجل إذا أزلته عما  والرابع:

ٌَْن{ ]اإلسراء:  ٌْنَا إِلَ [، أي: وإن 2ٖكان علٌه، ومنه لوله: }َوإِْن َكاُدوا لٌََْفتِنُونََن َعِن الَِّذي أَْوَح
 .(2ٔ)كادوا لٌزٌلونن. أفاده الزجاج

َر لُلُوبَُهْم{ ]المابدة: }أُولَبَِن لوله تعالى:  ُ أَْن ٌَُطّهِ وإنَّ هإالء  [، أي:"ٔٗالَِّذٌَن لَْم ٌُِرِد َّللاَّ
ر للوبهم من دنس الكفر"  .(1ٔ)المنافمٌن والٌهود لم ٌُِرِد هللا أن ٌطّهِ

                                                             
 .ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٓٔ(:ص5ٖ5ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٔ/ٓٔ(:ص5ٖ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٖ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖ2ٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔٔ)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 5ٖ/ٕ:.انظر: النكت والعٌون (ٖٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (2ٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (1ٔ)
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ر من دنس الكفر وَوسخ الشرن  لال الطبري:أي:"  هإالء الذٌن لم ٌرد هللا أن ٌطّهِ
 .(ٔ)م ونظافة اإلٌمان، فٌتوبوا"لُلوبَهم، بطهارة اإلسبل

 .(ٕ)أي: أن ٌهٌنهم لال الزجاج:" 
 .(ٖ)، لتملبه"«الملب»إنما سمً: لال ابن عباس:" 
َر لُلُوبَُهْم{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً   ُ أَْن ٌَُطّهِ  [، وجهان:ٔٗ}أُوَلبَِن الَِّذٌَن لَْم ٌُِرِد َّللاَّ

 . (ٗ)لهم. ذكره الماوردي أحدهما: لم ٌطهرها من الضٌك والحرج عموبة
 .(ٙ)، والزجاج(٘)والثانً: لم ٌطهرها من الكفر. لاله الطبري

ْنٌَا ِخْزٌي{ ]المابدة: لوله تعالى:   .(2)لهم الذلُّ والفضٌحة فً الدنٌا" [، أي:"ٔٗ}لَُهْم فًِ الدُّ
 .(1)بل أراد بهم الخزي فً الدنٌا وذلن الذّل والهوان"لال الطبري:أي:" 
لٌل لهم فً الدنٌا فضٌحة بما أظهر هللا من كذبهم، ولٌل لهم فً الدنٌا  الزجاج:"لال  

 .(5)خزي بؤخذ الجزٌة منهم، وضرب الذلة والمسكنة علٌهم"
 .(ٓٔ)مدٌنة فً الروم تُْفتح فٌَُْسبَْون" لال عكرمة:" 
وذلن  أما خزٌهم فً الدنٌا، إذا لام المهدي فتح المسطنطٌنٌة فمتلهم لال ابن السدي:" 
 .(ٔٔ)الخزي"

 .(ٕٔ)وروي عن لتادة لال: "مدٌنة تفتح بالروم"
ٌعنً: ما أنزل هللا بؤهل لرٌظة من السبً والمتل، وبؤهل  وفً رواٌة اخرى عن لتادة:"

 .(ٖٔ)النضٌر من الجبلء"
[، أي:"ولهم فً اآلخرة عذاب ٔٗ}َولَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظٌٌم{ ]المابدة: لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)الخلود فً نار جهنم"عظٌم وهو 
 .(٘ٔ)عذاب عظٌم ٌعنً: عذابا وافرا" لال مماتل بن حٌان: 

 .(ٙٔ)وفً اآلخرة عذاُب جهنم خالدٌن فٌها أبًدا" لال الطبري:أي:" 
 الفوابد:

 زن باجتناب أسبابه ومثٌراته.استحباب ترن الح -ٔ
 حرمة سماع الكذب لؽٌر حاجة تدعو إلى ذلن. -ٕ
 حرمة تحرٌؾ الكبلم وتشوٌهه لئلفساد. -ٖ
 أن الهدى نوعان: -ٗ

فبٌن المحجة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هو البٌان والداللة واإلرشاد، ولد فعل ذلن أحدهما:الهدى العام: و
 كنهارها، ال ٌزٌػ عنها هالن.البٌضاء، حتى تركها لٌلها 

                                                             
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٔ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙحاتم)أخرجه ابن ابً (ٖ)
 .ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري:(1)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٗٔٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔٔ)
 . ذكره دون إسنادٖٖٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم:ص(ٕٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖٗٙأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖٔ)
 .ٗٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖٖٔٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم)(٘ٔ)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري:(ٙٔ)
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 -وهو التفضل بالتوفٌك ؛ ألن ذلن بٌد هللا وحده، ولٌس بٌده  والثانً: الهدى الخاص:
: }ومن ٌرد هللا فتنته فلن تملن له من هللا شٌبا أولبن الذٌن لم ٌرد هللا أن -تعالى  -كما لال  -ملسو هيلع هللا ىلص 

َ اَل ٌَْهِدي -تعالى  -وله [ . ولٌٔٗطهر للوبهم اآلٌة{ ]المابدة:  : }إِْن تَْحِرْص َعلَى هَُداهُْم فَإِنَّ َّللاَّ
 [. واآلٌات بمثل ذلن كثٌرة معلومة.2َٖمْن ٌُِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]النحل: 

أن هذه اآلٌة منطبمة على عمٌدة أهل السنة فً أن هللا تعالى أراد الفتنة من المفتونٌن، ولم ٌرد -٘
ٌطهر للوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفر، ال كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة  أن

من أحد، وأراد من كل أحد االٌمان وطهارة الملب، وأن الوالع من الفتن على خبلؾ إرادته، وأن 
راد هللا أن ؼٌر الوالع من طهارة للوب الكفار مراد ولكن لم ٌمع، فحسبهم هذه اآلٌة وأمثالها، لو أ

 ٌطهر للوبهم من وضر البدع، أفبل ٌتدبرون المرآن أم على للوب ألفالها. 
َر لُلُوبَُهمْ  ولد لال الزمخشري فً تفسٌر لوله تعالى:} ُ أَْن ٌَُطّهِ  {:أُولَئَِن ال ِذٌَن لَْم ٌُِرِد ّللا 

نهم لٌسوا من أهلها، أولبن الذٌن لم ٌرد هللا أن ٌمنحهم من ألطافه ما ٌطهر به للوبهم أل أي:"
ُ{ ]النحل:  ِ اَل ٌَْهِدٌِهُم َّللاَّ  [،ٗٓٔلعلمه أنها ال تنفع فٌهم وال تنجع }إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بِآٌَاِت َّللاَّ

ُ لَْوًما َكَفُروا بَْعَد إٌَِمانِِهْم { ]آل عمران:  ٌَْؾ ٌَْهِدي َّللاَّ  .(ٔ)["1ٙ}َك
اآلٌة عن ظاهرها بموله: لم ٌرد هللا أن ٌمنحهم ألطافه، لعلمه وما أبشع صرؾ الزمخشري هذه 

أن ألطافه ال تنجع فٌهم وال تنفع، تعالى هللا عما ٌمول الظالمون علوا كبٌرا. وإذا لم تنجع ألطاؾ 
 .(ٕ)هللا تعالى ولم تنفع، فلطؾ من ٌنفع وإرادة من تنجع؟ ولٌس وراء هللا للمرء مطمع

 
 المرآن

اعُوَن ِللْ  ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم َوإِْن تُْعِرْض َعْنُهْم }َسم  َكِذ ٌِ أَك الُوَن ِللسُّْحِت فَِإْن َجاُءوَن فَاْحكُْم بَ
َ ٌُِح ٌُّ اْلُمْمِسِطٌَن ) ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط إِن  ّللا  ٌْئاا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُْم بَ وَن َش ({ ]المائدة: ٕٗفَلَْن ٌَُضرُّ

ٕٗ] 
 التفسٌر:

هإالء الٌهود ٌجمعون بٌن استماع الكذب وأكل الحرام، فإن جاإون ٌتحاكمون إلٌن فالض 
بٌنهم، أو اتركهم، فإن لم تحكم بٌنهم فلن ٌمدروا على أن ٌضرون بشًء، وإن حكمت فاحكم 

 بٌنهم بالعدل. إن هللا ٌحب العادلٌن.
اعُوَن ِلْلَكِذِب أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت{  [، أي:" هإالء الٌهود ٌجمعون ٕٗ]المابدة:  لوله تعالى:}َسمَّ

 .(ٖ)بٌن استماع الكذب وأكل الحرام"
 .(ٗ)تلن الحكام، سمعوا ِكْذبَةً وأكلوا ِرْشَوةً" لال الحسن:" 
كان هذا فً حّكام الٌهوِد بٌن أٌدٌكم، كانوا ٌسمعون الكذب وٌمبلون  لال لتادة:" 
َشى"  .(٘)الرُّ
اعون لِمٌل الباطل  لال الطبري:أي:"  هإالء الٌهود الذٌن وصفُت لن، ٌا دمحم، صفتَهم، َسمَّ

والكذب، ومن لٌل بعضهم لبعض: دمحم كاذب، لٌس بنبً ، ولٌل بعضهم: إن حكم الزانً 
َشى فٌؤكلونها  المحصن فً التوراة الجلد والتحمٌم ، وؼٌر ذلن من األباطٌل واإلفن وٌمبلون الرُّ

 .(ٙ)فرٌتهم علٌه"على كذبهم على هللا و
شوة لال الواحدي:"  ْن ٌؤتٌهم ُمبطبًل وٌؤخذون الّرِ ٌعنً:حكَّام الٌهود ٌسمعون الكذب ممَّ

 .(2)منه فٌؤكلونها"

                                                             
 .ٕٗٙ/ٔالكشاؾ: (ٔ)
 ، الحاشٌة.ٕٗٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٖٗٔٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٖٔ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٓالوجٌز: (2)
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 [، وجوه:ٕٗلوله تعالى:}أَكَّالُوَن ِللسُّْحِت{ ]المابدة: وفً  
 .(ٔ) -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أن السحت الرشوة، رواه ابن عمرعن النبً 

عن إن مهر البؽً وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت. رواه أبو هرٌرة  والثانً:
 (ٕ) -ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 

سعٌد بن ، و(٘)، والضحان(ٗ)، ومجاهد(ٖ)والثالث:أنه الرشوة فى الحكم، وهو لول ابن عباس
 .(ٓٔ)وابن زٌد ،(5)، وعكرمة(1)، وإبراهٌم(2)، والحسن(ٙ)جبٌر

 .(ٔٔ)والرابع: أنه الرشوة فً الدٌن. لاله عبدهللا
والخامس:أنه مهر البؽً، وعسب الفحل، وكسب الحّجام، وثمن الكلب. وهو مروي عن أبً 

 .(ٕٔ)هرٌرة
للسحت خصال ست: الرشوة فً الحكم، وثمن الكلب، وثمن المٌتة وثمن الخمر، والسادس:أن 

 .(ٖٔ)ً رباحوكسب البؽً، وعسب الفحل. وهذا لول عطاء بن أب
والسابع: أنه: مهُر البؽً، والرشوة فً الحكم، وما كان ٌُعطى الكُهان فً الجاهلٌة. وهذا لول 

 .(ٗٔ)عبد هللا بن هبٌرة السَّبابً
، وثمن الكلب، واالستْجعَال فً المضٌة،  وحلوان والثامن: أنه فً  ًّ كسب الحجام ومهر البؽ

-ن الخمر، وثمن المٌتة. وهذا مروي عن علًالكاهن، وعسب الفحل، والرشوة فً الحكم، وثم
 .(٘ٔ)-رضً هللا عنه

عبد هللا بن شمٌك:" هذه الرؼؾ الذي ٌؤخذها المعلمون من السحت. ٌعنً: إذا والتاسع: ولال 
احتسب بتعلٌمه فجابز أن ٌؤخذ كرى مثله سمعت أبً ٌمول: إذا لم ٌحتسب بالتعلٌم فله أٌؤخذ 

 .(ٙٔ)السحت"الكرى وإذا احتسب بالتعلٌم فذان 
لال ابن عطٌة:" وكل ما ذكر فً معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها الرشوة فً  

الحكم واألجرة على لتل النفس، وهو لفظ ٌعم كل كسب ال ٌحل...والسحت الذي عنً أن الٌهود 
ٌؤكلونه هو الرشا فً األحكام واألولاؾ التً تإكل وٌرفد أكلها بمول األباطٌل وخدع العامة 

 .(2ٔ)هذا" ونحو
لال الزمخشري:" السحت: كل ما ال ٌحل كسبه، وكانوا ٌؤخذون الرشا على األحكام  

 .(1ٔ)وتحلٌل الحرام"
كُلُّ لحم أنَبته السُّحت فالنار أولى به. لٌل: ٌا رسول هللا، وما :" -ملسو هيلع هللا ىلص-وروي عن النبً 

 .(ٔ)" السحت ؟ لال: الرشوة فً الحكم
                                                             

 .ٖٗٔٔ/ٗ(:ص25ٖٙ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٖٗٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٗٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٓٔ(:ص5٘2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 5ٖٔ-1ٖٔ/ٓٔ(:ص5ٕٗٔٔ، وتفسٌر الطبري)ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙبً حاتم)انظر: تفسٌر ابن أ (1)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص12ٖٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٓ/ٓٔ(:ص5٘ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص1ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 5ٗٔ-5ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (2ٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالكشاؾ: (1ٔ)
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[، أي: ٔٙ}فٌَُْسِحتَكُْم بِعَذَاٍب { ]طه:  صال، ومنه لوله تعالى:وأصل السحت االستب
 :(ٕ)ٌستؤصلكم، ولال الفرزدق

ٌَا اْبَن َمْرَواَن لَْم ٌََدع            ِمَن اْلَماِل إال ُمْسَحتًا أَْو ُمَجلَّؾُ   َوَعضُّ َزَماٍن 
 .(ٖ)فسمً سحتاً ألنه ٌسحت الدٌن والمروءة

 مضمومة الحاء مثملة،« السحت»والكسابً، وأبو جعفر: لرأ ابن كثٌر، وأبو عمرو،
ساكنة الحاء خفٌفة، وروى خارجة بن « السحت»ولرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة:

  .(ٗ)بفتح السٌن وجزم الحاء« أكالون للسحت»مصعب عن نافع: 
ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم{ ]ا [، أي:" فإن جاإون ٕٗلمابدة: لوله تعالى:}فَإِْن َجاُءوَن فَاْحكُْم بَ

 .(٘)ٌتحاكمون إلٌن فالض بٌنهم، أو اتركهم"
تخٌٌر للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولحكام أمته بعده فً أن ٌحكم بٌنهم إذا تراضوا فً  لال ابن عطٌة:"

 .(ٙ)نوازلهم"
إلعراض ولهذا لٌل: تخٌٌر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا تحاكموا إلٌه بٌن الحكم وا لال البٌضاوي:"

لو تحاكم كتابٌان إلى الماضً لم ٌجب علٌه الحكم، وهو لول للشافعً واألصح وجوبه إذا كان 
المترافعان أو أحدهما ذمٌا ألنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم، واآلٌة لٌست فً أهل الذمة، 

 .(2)وعند أبً حنٌفة ٌجب مطلما"
نَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم{ ]المابدة: موله تعالى:}فَإِْن فٌمن أرٌد ب  ٌْ [، َٕٗجاُءوَن فَاْحكُْم بَ
 وجهان:

أن ٌحكم بٌنهما بالرجم أو ٌدع، وهذا لول  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما: الٌهودٌان اللذان زنٌا خٌّر رسول هللا 
 .(ٕٔ)، وعبدهللا بن كثٌر(ٔٔ)، وابن شهاب الزهري(ٓٔ)، ومجاهد(5)، والحسن(1)ابن عباس

صلى -والثانً: أنها فً نفسٌن من بنً لرٌظة وبنً النضٌر لتل أحدهما صاحبه فّخٌر رسول هللا 

فً رواٌة -عند احتكامهما إلٌه بٌن أن ٌحكم بالمود أو ٌدع، وهذا لول ابن عباس -هللا علٌه وسلم
 .(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)أخرى

                                                                                                                                                                               
، ونسبه لعبد بن  1ٕٗ:  ٕأخرجه السٌوطً فً الدر المنثور ، وٖٕٖ/ٓٔ(:ص5ٙ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٔ)

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-، وابن مردوٌه مرفوًعا من حدٌث ابن عمر ، عن رسول هللا حمٌد 
باب ما  -)كتاب اإلجارة  ٖٓٙ/ ٘لال الحافظ: رواه ابن جرٌر مرفوعا ورجاله ثمات ولكنّه مرسل". انظر: 

 ٌعطى فً الرلٌة على أحٌاء العرب بفاتحة الكتاب.
، واللسان )سحت(  2ٖٗ:  ٕ، والخزانة  5ٔت فحول الشعراء : ، وطبما ٙ٘٘، والنمابض :  ٙ٘٘دٌوانه : (ٕ)

 )جلؾ( ، وفً ؼٌرها كثٌر. والبٌت من لصٌدته المشهورة ، ولبل البٌت :
ٌَْن أِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن َرَمْت بِنَا ... هُُموُم اْلُمنَى واْلَهْوَجُل اْلُمتَعَسَّؾُ    إِلَ
سؾ  : المسلون ببل علم وال دلٌل ، فهو ٌسٌر فٌها بالتعسؾ. الهوجل  : البطن الواسع من األرض. و  المتع 

وٌروى :  أو مجرؾ  ، وهو الذي جرفه الدهر ، أي : اجتاح ماله وأفمره. وٌروى فً  إال مسحت أو مجلؾ  
 .بالرفع فٌهما. ولد تجرؾ النحاة هذا البٌت إعراًبا وتؤوٌبل.

 .ٓٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٖٗ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓ٘٘/ٔانظر: زاد المسٌر: (ٗ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٓٔ(:ص52ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٖ٘/ٓٔ(:ص52ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٓٔ(:ص52ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٓٔ(:ص52ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/ٓٔ(:ص52ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51ٗٔٔ، و)ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص5ٖ2ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٓٔ(:ص52ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
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ٌْبًا{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوإِْن تُْعِرْض َعْنُهْم فَلَْن   وَن َش [، أي:" فإن لم تحكم ٌَُٕٗضرُّ
 .(ٔ)بٌنهم فلن ٌمدروا على أن ٌضرون بشًء"

ٌمول: إن جاءون فاحكم بٌنهم بما أنزل هللا، أو أعرض عنهم. فجعل هللا له لال لتادة:" 
 .(ٕ)فً ذلن ُرْخصة، إن شاء حكم بٌنهم، وإن شاء أعرض عنهم"

ال: إذا أتان المشركون فحكَّمون فٌما بٌنهم، فاحكم بٌنهم إبراهٌم والشعبً، لاروي عن  
 .(ٖ)بحكم المسلمٌن وال تعُده إلى ؼٌره، أو أعرض عنهم وخّلِهم وأهَل دٌنهم"

لى هللا علٌه وسلم من ضررهم إذ أعرض -ص–أمن هللا تعالى نبٌه  لال ابن عطٌة:" 
ى كل حال، وهذا نحو من لوله عنهم وحمر فً ذلن شؤنهم، والمعنى أنن منصور ظاهر األمر عل

وكُْم{ ]آل عمران:  تعالى للمإمنٌن:  .(ٗ)["ٔٔٔ}لَْن ٌَُضرُّ
بؤن ٌعادون إلعراضن عنهم فإن هللا سبحانه وتعالى ٌعصمن من  لال البٌضاوي:" 
 .(٘)الناس"

ٌْنَُهْم ِباْلِمْسِط { ]المابدة:   كمت فاحكم [، أي:" وإن حٕٗلوله تعالى:}َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُْم بَ
 .(ٙ)بٌنهم بالعدل"

 .(2)أي: بالعدل الذي أمر هللا به" لال البٌضاوي:" 
أي: إن اخترت أن تحكم بٌنهم فً نازلة ما }فاحكم بٌنهم بالمسط{، أي:  لال ابن عطٌة:" 

ا اْلَماِسطُوَن  بالعدل، ٌمال: ألسط الرجل إذا عدل وحكم بالحك ولسط إذا جار، ومنه لوله: }َوأَمَّ
 .(1)[ "٘ٔفََكانُوا ِلَجَهنََّم َحَطبًا{ ]الجن: 

َ ٌُِحبُّ اْلُمْمِسِطٌنَ    .(5)[، أي:" إن هللا ٌحب العادلٌن"ٕٗ{ ]المابدة: لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)ٌعنً: المعدلٌن فً المول والفعل" لال أبو مالن:" 
 .(ٔٔ)فٌحفظهم وٌعظم شؤنهم" لال البٌضاوي:" 

 :(ٕٔ)واختلفوا فً التخٌٌر فً الحكم بٌنهم، هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على لولٌن 
ُ َواَل تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم{ منسوخ بموله تَعَاَلى: }أحدهما: أن التخٌٌر  ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ َوأَِن اْحكُْم بَ

، (ٙٔ)، وعكرمة(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)، وعمر بن عبدالعزٌز(ٖٔ)[، وهذا لول ابن عباس5ٗ]المابدة: 
 .(ٕ)، والزهري(ٔ)، وعطاء الخراسانً(ٕٓ)، وزٌد بن أسلم(5ٔ)، والسدي(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)ومجاهد

                                                             
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .5٘ٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٔٔ)
 .55انظر: لبلبد المرجان فً بٌان الناسخ والمنسوخ فً المرآن: (ٕٔ)
 .ٖٙٔٔ-ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص11ٖٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٖٓ/ٓٔ(:ص51ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٖٖ/ٓٔ(:ص55ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
، وتفسٌر ابن ابً ٖٖٔ،ٖٖٓ/ٓٔ(:ص511ٔٔ(، و)512ٔٔ(، و)51ٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)

 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗحاتم:
 .ٖٖٔ/ٓٔ(:ص515ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٖٖٔ/ٓٔ(:ص55ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٕٖٖ/ٓٔ(:ص55٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗر ابن ابً حاتم:انظر: تفسٌ (ٕٓ)
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 .أن الحكم بٌنهم واجب على من تحاكموا إلٌه من حكام المسلمٌنوعلى هذا المول ٌَجب 
آٌة المبلبد. ولوله:  -ٌعنً المابدة -لال ابن عباس:" آٌتان نسختا من هذه اآلٌة السورة 

ٌْنَُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم{ حكم بٌنهم وإن شاء أعرض مخٌر إن شاء  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكان النبً  ،(ٖ)}فَاْحكُْم بَ
ُ َواَل تَتَّبِْع أَْهَواَءهُْم{ ٌْنَُهْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ فؤمر ، (ٗ)عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت }َوأَِن اْحكُْم بَ

 .(٘)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌحكم بٌنهم بما فً كتابنا"
مٌن مخٌر فى الحكم بٌن أهل الذمة بٌن وأن كل حاكم من حكام المسلوالثانً:أن التخٌٌر ثابت، 

 .(2)، وإبراهٌم النخعً(ٙ)وهذا لول عامر الشعبً  أن ٌحكم أو ٌدع
مخٌر بها فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" أجمعت العلماء على أن هذه اآلٌة تدل على أن النبً 

 .(1)الحكم بٌن أهل الذمة"
محكمة وتخٌٌر الحكام باق، وهذا هو  ولال كثٌر من العلماء هً لال ابن عطٌة:"

 .(5)األظهر إن شاء هللا"
وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب، لول من لال: إن حكم هذه  لال اإلمام الطبري:"

اآلٌة ثابٌت لم ٌنسخ، وأن للحكَّام من الِخٌار فً الحكم بٌن أهل العهد إذا ارتفعوا إلٌهم فاحتكموا، 
 وترِن الحكم بٌنهم والنظر، مثُل الذي جعله هللا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص من ذلن فً هذه اآلٌة.

نا ذلن أوالهما بالصواب، ألن المابلٌن إن حكم هذه اآلٌة منسوخ، َزعموا أنه نسخ بموله: وإنما لل
ُ{ ]سورة المابدة:  ٌْنَُهْم بَِما أَنزَل َّللاَّ ًٌا لحكٍم 5ٗ}َوأَِن اْحكُْم بَ [، والنسخ ال ٌكون نسًخا، إال ما كان نف

ٌِْره بكّلِ معانٌه، حتى ال ٌجوز اجتماع الحكم باألمرٌن جمٌ عًا على ِصّحته بوجه من الوجوه َؼ
 بما أؼنى عن إعادته فً هذا الموضع. 

وإْذ كان ذلن كذلن وكان ؼٌر مستحٌل فً الكبلم أن ٌمال: وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا 
، ومعناه: وأن أحكم بٌنهم بما أنزل هللا إذا حكمت بٌنهم، باختٌارن الحكم بٌنهم، إذا اخترت ذلن، 

عنهم، إذ كان لد تمدَّم إعبلم الممول له ذلن من لابِله: إّن له الخٌار فً الحكم ولم تختر اإلعراض 
وترن الحكم كان معلوًما بذلن أن ال داللة فً لوله: }وأن احكم بٌنهم بما أنزل هللا{، أنه ناسٌخ 
لوله:}فإن جاءون فاحكم بٌنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن ٌضرون شٌبًا وإن حكمت 

نهم بالمسط{، لما وصفنا من احتمال ذلن ما بٌََّنَّا، بل هو دلٌل على مثل الذي دلَّ علٌه فاحكم بٌ
 لوله: وإن حكمت فاحكم بٌنهم بالمسط  .

وإْذ لم ٌكن فً ظاهر التنزٌل دلٌٌل على نسخ إحدى اآلٌتٌن األخرى، وال نفً أحد 
بٌر ٌصحُّ بؤن أحدهما ناسخ صاحبَه وال من األمرٌن حكم اآلخر ولم ٌكن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خ

المسلمٌن على ذلن إجماعٌ  صحَّ ما للنا من أن كبل األمرٌن ٌإٌِّد أحدهما صاحبه، وٌوافك حكُمه 
 .(ٓٔ)حكَمه، وال نسخ فً أحدهما لآلخر"

 الفوابد:
لوال أن الرشوة سُْحٌت وحرام وباطل، واآلٌة فٌها على أن الرشوة عند الٌهود أٌضا حرام و -ٔ

 حرمته عندهم ما َعٌََّرهم هللا بموله: }أكالون للسحت{، وهو حرام عند جمٌع أهل الكتاب.

                                                                                                                                                                               
 ، ذكره دون إسناد.ٖٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٓٔ(:ص55ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 [.ٕٗ]سورة المابدة : (ٖ)
 [.5ٗ]سورة المابدة : (ٗ)
 .ٖٙٔٔ-ٖ٘ٔٔ/ٗ(:ص11ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٙٔٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙانظرن تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙٔٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙانظرن تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .22ٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .5ٗٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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والرشوة وباء خطٌر، إذا فشت فً المجتمع خرب نظامه، واستطال األشرار على 
 .-والعٌاذ باهلل -األخٌار، وأهٌن الحك، فهً سحت وباطل، وهً من أعظم الحرام

لؤلللٌات ٌحكمها المبدأ المرآنً العام، لال تعالى: } الَ إِْكَراهَ فًِ األوضاع الدٌنٌة ومنها أن -ٕ
ٌِن{ ]البمرة، آٌة:   [.ٕٙ٘الّدِ

واألوضاع المدنٌة واألحوال الشخصٌة لؤلللٌات، تحكمها شرٌعة اإلسبلم إن هم تحاكموا 
ٌْنَُهم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم  وَن إلٌنا، لال تعالى: } فَإِن َجآُإوَن فَاْحكُم َب ٌَُضرُّ َوإِن تُْعِرْض َعْنُهْم فَلَن 

نَُهْم ِباْلِمْسِط{]المابدة، آٌة:  ٌْ ٌْبًا َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُم بَ [، فإن لم ٌتحاكموا إلٌنا كان علٌهم أن َٕٗش
َؾ  ٌْ ٌتحاكموا إلى شرابعهم ما دامت تنتمً ـ عندهم ـ ألصل إلهً: كما سٌاتً فً اآلٌة التالٌة:}َوَك

ُمونَ  [.َٖٗن َوِعنَدهُُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللّاِ ثُمَّ ٌَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد ذَِلَن{]المابدة، آٌة: ٌَُحّكِ
أن الحاكم المسلم مخٌر فً الحكم بٌن أهل الكتاب، إن شاء حكم بٌنهم وإن شاء أحالهم على -ٕ

 علمابهم.
 وجوب العدل فً الحكم ولو كان المحكوم علٌه ؼٌر مسلم. -ٕ
أن حكم هللا أحسن األحكام، والشرع هو ما أنزل هللا، فكل من حكم بما أنزل هللا فمد حكم -ٖ

بالعدل، لكن العدل لد ٌتنوع بتنوع الشرابع والمناهج، فٌكون العدل فً كل شرعة بحسبها، ولهذا 
َ ٌُِحبُّ  ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط إِنَّ َّللاَّ  اْلُمْمِسِطٌن{.لال تعالى: }َوإِْن َحَكْمَت فَاْحكُْم َب

 
 المرآن

ِ ثُم  ٌَتََول ْوَن ِمْن بَْعِد ذَِلَن َوَما أُولَئِ  ُموَنَن َوِعْنَدهُُم الت ْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم ّللا  ٌَْف ٌَُحّكِ َن بِاْلُمْإِمنٌَِن }َوَك
 [ٖٗ({ ]المائدة: ٖٗ)

 التفسٌر:

وهم ال ٌإمنون بن، وال  -أٌها الرسول-إنَّ صنٌع هإالء الٌهود عجٌب، فهم ٌحتكمون إلٌن 
بكتابن، مع أن التوراة التً ٌإمنون بها عندهم، فٌها حكم هللا، ثم ٌتولَّون ِمن بعد حكمن إذا لم 
ٌُرضهم، فجمعوا بٌن الكفر بشرعهم، واإلعراض عن حكمن، ولٌس أولبن المتصفون بتلن 

 الصفات، بالمإمنٌن باهلل وبن وبما تحكم به.
ٌَْؾ   ِ{ ]المابدة: لوله تعالى:}َوَك ُمونََن َوِعْنَدهُُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاَّ [، أي:" كٌؾ ٌَُٖٗحّكِ

ٌحّكمن ٌا دمحم هإالء الٌهود وٌرضون بحكمن وعندهم التوراة فٌها حكم هللا ٌرونه وال ٌعملون 
 .(ٔ)به؟"

 .(ٕ)ٌعنً: حدود هللا، فؤخبر هللا بحكمه فً التوراة" لال ابن عباس:" 
أي: بٌان هللا ما تشاجروا فٌه من شؤن لتٌلهم ثم ٌتولون من بعد ذلن ،  لتادة:"لال  

 .(ٖ)اآلٌة"
ٌعٌِّرهم: وكٌؾ ٌحكمونن وعندهم التوراة  -ٌعنً الرب تعالى ذكره-لال  لال السدي:" 

 .(ٗ)فٌها حكم هللا ، ٌمول: الرجم"
به وبكتابه، مع لمن ال ٌإمنون  وكٌؾ ٌحكمونن تعجٌب من تحكٌمهم لال الزمخشري:" 

 .(٘)أن الحكم منصوص فً كتابهم الذي ٌدعون اإلٌمان به"
لال الواحدي:" عجَّب هللا نبٌه علٌه السبلم من تحكٌم الٌهود إٌَّاه بعد علمهم بما فً  

ه" انً وحّدِ  .(ٙ)التَّوراة من حكم الزَّ

                                                             
 1ٖٔ.صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٖٕٓٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕٗٓٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .ٕٖٓالوجٌز: (ٙ)
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}وكٌؾ{أداة تعجب، وهو استبماء درجة وجودة تحكٌمهم  لال عبدالماهر الجرجانً:" 
ون" -علٌه السبلم-النبً   .(ٔ)وتسلٌمهم له وهم به منكرون مع  مخالفتهم التوراة وهم به ممرُّ

وهم ال ٌإمنون به وعندهم الحكم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنكر هللا تعالى تحكٌمهم للنبً  لال الراؼب:" 
 .(ٕ)ٌن الحالتٌن مستنكر بتحكٌمهم إٌان"فً التوراة، والمعنى هات

وكٌؾ ٌحكمن هإالء الٌهود، ٌا دمحم، بٌنهم، فٌرضون بن حكًما بٌنهم  لال الطبري:أي:" 
ون بها أنها حك، وأنها كتابً الذي أنزلته إلى  وعندهم التوراة  التً أنزلتها على موسى، التً ٌمرُّ

ال ٌتناكرونه، وال ٌتدافعونه، وٌعلمون أن نبًٌ، وأن ما فٌه من حكم فمن حكمً، ٌعلمون ذلن 
حكمً فٌها على الزانً المحصن الرجم، وهم مع عملهم بذلن  ٌتولون ، ٌمول: ٌتركون الحكم 
ًّ وعصٌاًنا لً، وهذا، وإن كان من هللا تعالى ذكره خطابًا  به، بعد العلم بحكمً فٌه، جراءة عل

هود الذٌن نزلت فٌهم هذه اآلٌة. ٌمول لهم تعالى ذكره: كٌؾ تمّرون، لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه تمرٌٌع منه للٌ
أٌها الٌهود، بحكم نبًٌّ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، مع جحودكم نبوته وتكذٌبكم إٌاه، وأنتم تتركون حكمً الذي 
تمرون به أنه حك علٌكم واجٌب، جاءكم به موسى من عند هللا ؟ ٌمول: فإْذ كنتم تتركون حكمً 

ًٌِّ دمحم  الذي جاءكم به موسى الذي تمّرون بنبّوته فً كتابً، فؤنتم بترن حكمً الذي ٌخبركم به نب
ته " -أنه حكمً   .(ٖ)أْحَرى، مع جحودكم نبوَّ

لوله تعالى: }وعندهم التوراة فٌها حكم هللا{ ٌدل على أن حكم التوراة  لال الجصاص:" 
ث النبً ملسو هيلع هللا ىلص شرٌعة لنا لم ٌنسخ؛ ألنه لو نسخ فٌما اختصموا فٌه لم ٌكن منسوخا، وأنه صار بمبع

لم ٌطلك علٌه بعد النسخ أنه حكم هللا، كما ال ٌطلك أن حكم هللا تحلٌل الخمر أو تحرٌم السبت. 
وهذا ٌدل على أن شرابع من لبلنا من األنبٌاء الزمة لنا ما لم تنسخ، وأنها حكم هللا بعد مبعث 

 .(ٗ)"-ملسو هيلع هللا ىلص-النبً 
ِ{ ]المابدة:   ُموَنَن َوِعْنَدهُُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم َّللاَّ ٌَْؾ ٌَُحّكِ [، ثبلثة ٖٗوفً لوله تعالى:}َوَك

 :(٘)ألوال
، (2)، والسدي(ٙ)وهذا لول الحسنألنهم اختصموا إلٌه فً حد الزنا. أحدها: حكم هللا بالرجم، 

 .(1)واختٌار الواحدي
 .(5)وهذا لول لتادة ألنهم اختصموا فً ذلن. والثانً: حكم هللا بالمود، 

حكم هللا بالرجم للمحصن والمحصنة، واإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص والتصدٌك له. وهذا لول مماتل  والثالث:
 .(ٓٔ)بن حٌان
. فؤخبر وجابز أن ٌكونوا تحاكموا إلٌه فٌهما جمٌعا من الرجم والمود.. لال الجصاص:" 

تعالى أنهم لم ٌتحاكموا إلٌه تصدٌما منهم بنبوته، وإنما طلبوا الرخصة؛ ولذلن لال: }وما أولبن 
بالمإمنٌن{، ٌعنً: هم ؼٌر مإمنٌن بحكمن أنه من عند هللا مع جحدهم بنبوتن وعدولهم عما 

وا به فهم ٌعتمدونه حكما هلل مما فً التوراة. وٌحتمل أنهم حٌن طلبوا ؼٌر حكم هللا ولم ٌرض
 .(ٔٔ)كافرون ؼٌر مإمنٌن "

                                                             
 .2ٕٙ/ٕدرج الدرر: (ٔ)
 .5ٖ٘-1ٖ٘/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٕ)
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗ٘/ٕأحكام المرآن: (ٗ)
 .ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٗ٘/ٕانظر: أحكام المرآن للجصاص: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕ٘ٓٓٔانظر تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٓانظر: الوجٌز: (1)
 .2ٖٖ/ٓٔ(:صٕٗٓٓٔانظر: الطبري) (5)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٕأحكام المرآن: (ٔٔ)



ٖٕٙ 
 

[، أي:"ثم ٌعرضون عن حكمن ٖٗلوله تعالى:}ثُمَّ ٌَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد ذَِلَن{ ]المابدة: 
 . (ٔ)الموافك لكتابهم بعد أن وضح لهم الحك وبان"

 .(ٖ)بعد البٌان"، "(ٕ)لال مماتل بن حٌان:" ٌعنً: ٌتولون عن الحك"
ثم ٌعرضون من بعد تحكٌمن عن حكمن الموافك لما فً كتابهم ال  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٗ)ٌرضون به"
أي: ]ثم[ ٌتركون حكم التوراة جرأة على هللا، وهذا تمرٌع للٌهود، ألنهم  لال مكً:"

تركوا حكم ما فً أٌدٌهم من كتابهم، ورجعوا إلى حكم النبً علٌه السبلم وهم ٌجحدون 
 .(٘)نبوته"

ٌَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد ذَِلَن{ ]المابدة: وفً لوله تعالى:}ثُ   [، لوالن:ٖٗمَّ 
أحدهما:: أن تولٌهم، ما تركوا من كتاب هللا، أي: بعد حكم هللا فً التوراة . وهذا لول عبدهللا بن 

 .(ٙ)كثٌر
 .(1)، واختاره الواحدي(2)والثانً: بعد تحكٌمن. ذكره الماوردي

 .(5)مماتل بن حٌانوالثالث: بعد البٌان. وهذا لول 
[، أي:"ولٌس أولبن المتصفون بتلن ٖٗلوله تعالى:}َوَما أُوَلبَِن بِاْلُمْإِمنٌَِن{ ]المابدة:  

 .(ٓٔ)الصفات، بالمإمنٌن باهلل وبن وبما تحكم به"
 .(ٔٔ)ٌعنً: الٌهود"لال مماتل بن حٌان: " 

 .(ٕٔ)أي: ما من فعل هذا بمإمن" لال مكً:"
بكتابهم كما ٌدعون. أو وما أولبن بالكاملٌن فً اإلٌمان على سبٌل  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٖٔ)التهكم بهم"
 .(ٗٔ)أي: ال ٌصدلونن فٌما تحكم به، والواو واو حال" لال الراؼب:" 

أي: من تولّى عن حكم هللا، الذي حكم به  -ٌمول: لٌس من فعل هذا الفعل  لال الطبري:" 
خلمه بالذي صدَّق هللا ورسوله فؤلّر بتوحٌده ونبّوة نبٌه صلى فً كتابه الذي أنزله على نبٌه، فً 

 .(٘ٔ)هللا علٌه وسلم، ألن ذلن لٌس من فِعل أهل اإلٌمان"
أي: لٌس هذا دأب المإمنٌن، ولٌسوا حرٌٌن باإلٌمان. ألنهم جعلوا آلهتهم  لال السعدي:" 

 .(ٙٔ)أهواءهم، وجعلوا أحكام اإلٌمان تابعة ألهوابهم"
 .(2ٔ)ى عن الشًء، االنصراُؾ عنهوأصل  التول 
 :(1ٔ)[، لوالنٖٗلوله تعالى:}َوَما أُولَبَِن بِاْلُمْإِمنٌَِن{ ]المابدة: وفً  

                                                             
 1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص52ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٗ)
 .2ٕ٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (٘)
 (.2ٖٖ/ٓٔ(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٓانظر: الوجٌز: (1)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص52ٖٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٖٔٔ/ٗ(:ص51ٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕ٘ٔ/ٖالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٕٔ)
 .ٖٙٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٗتفسٌر الراؼب األصفهانً: (ٗٔ)
 .2ٖٖ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
 .2ٖٖ/ٓٔانظر: تفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
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 أحدهما: أي فى تحكٌمن أنه من عند هللا مع جحودهم نبوتن .
 والثانً: ٌعنً فى تولٌهم عن حكم هللا ؼٌر راضٌن به .

 الفوابد:
 تمرٌر كفر الٌهود وعدم إٌمانهم.-ٔ
ومن الفوابد: أنه كان حتى عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نسخ ؼٌر محرفة من التوراة واإلنجٌل بداللة  -ٕ

ُمونََن 2ٗلوله تعالى: }َوْلٌَْحكُْم أَْهُل اإِلنِجٌِل بَِما أَنَزَل هللاُ فٌِِه{ ]المابدة:  ٌَْؾ ٌَُحّكِ [ ولوله: }َوَك
ٍء َحتََّى تُِمٌُمواْ التَّْوَراةَ ٖٗ{ ]المابدة: َوِعنَدهُُم التَّْوَراةُ فٌَِها ُحْكُم هللاِ  ًْ [، ولوله: }لَْستُْم َعلَى َش

بِّكُْم{ ]المابدة:  ن رَّ ٌْكُم ّمِ  [ . 1َٙواإِلنِجٌَل َوَما أُنِزَل إِلَ
فمد كانت هنان نسخ كثٌرة محرفة وبعض النسخ لم ٌصبها التحرٌؾ، ولكن الٌهود كانوا 

ذه النسخ ال تزال إلى ٌومنا ٌخفٌها بعض علماء الٌهود والنصارى، ٌخفونها، ولعّل بعضاً من ه
، نمبلً عن مجلة "أٌكونومست" البرٌطانٌة أن أول (ٔ)وٌذكر صاحب كتاب "دمحم نبً اإلسبلم"

عمل ٌإدٌه المرشح لوظٌفة فً "الكورٌا"، أي: اإلدارٌة المركزٌة للكنٌسة الكاثولوكٌة هو أن 
مان كل شًء ٌصل إلى علمه أو ٌمع تحت بصره، من معلومات ٌمسم الٌمٌن الممدسة على كت

خصوصاً عن ثروة الكنٌسة ومواردها إلى جانب ما ٌملكه الفاتٌكان من تحؾ وثروة فنٌة تعتبر 
من أثمن الثروات فً العالم. وال شن أن عبارة ثروة فنٌة تشمل مكتبة الفاتٌكان الضخمة بما 

تركت للبحث العلمً الحر أللمت أضواًء المعة على  تحوٌه من كتب فً الدٌانة المسٌحٌة لو
 حمبة مجهولة من تارٌخ المسٌحٌة فً لرونها األولى المظلمة.

 
 المرآن

ب انٌُِّوَن }إِن ا أَْنَزْلنَا الت ْوَراةَ فٌَِها هُداى َونُوٌر ٌَْحكُُم بَِها الن بٌُِّوَن ال ِذٌَن أَْسلَُموا ِلل ِذٌَن َهاُدوا وَ  الر 

ٌِْه ُشَهَداَء فاََل تَْخَشُوا الن اَس َواْخَشْوِن َوالَ وَ  ِ َوَكانُوا َعلَ  اْْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفظُوا ِمْن ِكتَا ٌِ ّللا 
ُ فَؤُولَئَِن هُُم اْلَكافُِروَن ) ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل ّللا   [ٗٗ({ ]المائدة: ٗٗتَْشتَُروا بِآٌَاتًِ ثََمناا لَِلٌالا َوَمْن لَْم 

 التفسٌر:
الذٌن انمادوا -إنا أنزلنا التوراة فٌها إرشاد من الضبللة، وبٌان لؤلحكام، ولد حكم بها النبٌُّون 

فوها، وحكم بها عُبَّاد الٌهود  -لحكم هللا، وألروا به بٌن الٌهود، ولم ٌخرجوا عن حكمها ولم ٌَُحّرِ
لد استؤمنوهم على تبلٌػ التوراة، وفِْمه  وفمهاإهم الذٌن ٌربُّون الناس بشرع هللا؛ ذلن أن أنبٌاءهم

كتاب هللا والعمل به، وكان الربانٌون واألحبار شهداء على أن أنبٌاءهم لد لضوا فً الٌهود 
بكتاب هللا. وٌمول تعالى لعلماء الٌهود وأحبارهم: فبل تخشوا الناس فً تنفٌذ حكمً؛ فإنهم ال 

كم، ولكن اخشونً ف إنً أنا النافع الضار، وال تؤخذوا بترن الحكم ٌمدرون على نفعكم وال َضّرِ
بما أنزلُت عوًضا حمًٌرا. الحكم بؽٌر ما أنزل هللا من أعمال أهل الكفر، فالذٌن ٌبدلون حكم هللا 
الذي أنزله فً كتابه، فٌكتمونه وٌجحدونه وٌحكمون بؽٌره معتمدٌن حله وجوازه فؤولبن هم 

 الكافرون.
إنا أنزلنا التوراة  [، أي:"َٗٗنا التَّْوَراةَ فٌَِها هًُدى َونُوٌر{ ]المابدة: }إِنَّا أَْنَزلْ لوله تعالى: 

 .(ٕ)على موسى فٌها بٌاٌن واضح ونور ساطع ٌكشؾ ما اشتبه من األحكام"
 .(ٖ)أي: بٌان وضٌاء وتعرٌؾ أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص حك" لال المرطبً:" 
 .(ٗ)لنور: البٌان"ٌعنً بالهدى: الدلٌل . وبالال الماوردي:" 
أي: إنا أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى وإرشاد للناس إلى  لال المراؼً:" 

الحك، ونور وضٌاء ٌكشؾ به ما تشابه علٌهم وأظلم، وبهذا الهدى خرج بنو إسرابٌل من وثنٌة 
 .(ٔ)المصرٌٌن وضبللهم، وبذلن النور أبصروا طرٌك االستمبلل فى أمر دٌنهم ودنٌاهم"

                                                             
 .ٙٗ.انظر: دمحم نبً هللا: (ٔ)
 .1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .11ٔ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
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}فٌها هدى{: ٌهدي إلى اإلٌمان والحك، وٌعصم من الضبللة، }ونور{:  لال السعدي:" 
َنا  ٌْ ٌستضاء به فً ظلم الجهل والحٌرة والشكون، والشبهات والشهوات، كما لال تعالى: }َولَمَْد آتَ

  .(ٕ)["1ُٗموَسى َوَهاُروَن اْلفُْرلَاَن َوِضٌَاًء َوِذْكًرا ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]األنبٌاء: 
ٌحكم  [، أي:"ٗٗ}ٌَْحكُُم بَِها النَّبٌُِّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا ِللَِّذٌَن َهاُدوا{ ]المابدة: لوله تعالى:

بالتوراة أنبٌاء بنً إِسرابٌل الذٌن انمادوا لحكم هللا للٌهود، فبل ٌخرجون عن حكمها وال ٌُبّدلونها 
 .(ٖ)وال ٌُحّرفونها"

 .(ٗ)عن حكمها وال ٌبدلونها وال ٌحرفونها"أي: ال ٌخرجون لال ابن كثٌر:" 
أي: أنزلناها لانونا ٌحكم به النبٌون الذٌن أسلموا وجوههم هلل مخلصٌن  لال المراؼً:" 
موسى ومن بعده من أنبٌاء بنى إسرابٌل إلى عٌسى علٌه السبلم، للذٌن هادوا أي  -له الدٌن

لداود وسلٌمان وعٌسى شرٌعة للٌهود خاصة، ألنها شرٌعة خاصة بهم ال عامة، ولم ٌكن 
  .(٘)دونها"

المعنى: ٌحكم بؤحكام التوراة النبٌون بٌن موسى وعٌسى، وكان بٌنهما  لال الزمخشري:" 
ألؾ نبى وعٌسى، للذٌن هادوا ٌحملونهم على أحكام التوراة ال ٌتركونهم أن ٌعدلوا عنها، كما 

الرجم وإرؼام أنوفهم، وإبابه علٌهم ما اشتهوه من من حملهم على حكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-فعل رسول هللا 
 .(ٙ)الجلد"

}ٌحكم بها{ بٌن الذٌن هادوا، أي: الٌهود فً المضاٌا والفتاوى }النبٌون لال السعدي:" 
الذٌن أسلموا{ هلل وانمادوا ألوامره، الذٌن إسبلمهم أعظم من إسبلم ؼٌرهم، وهم صفوة هللا من 

النبٌون الكرام والسادة لؤلنام لد التدوا بها وابتموا ومشوا خلفها، فما الذي العباد. فإذا كان هإالء 
منع هإالء األراذل من الٌهود من االلتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ٌنبذوا أشرؾ ما فٌها من 

فً ذلن؟ نعم اإلٌمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي ال ٌمبل عمل ظاهر وباطن، إال بتلن العمٌدة؟ هل لهم إمام 

لهم أبمة دأبهم التحرٌؾ، وإلامة رٌاستهم ومناصبهم بٌن الناس، والتؤكل بكتمان الحك، وإظهار 
  .(2)الباطل، أولبن أبمة الضبلل الذٌن ٌدعون إلى النار"

 :(1)[، وجوهٗٗ}ٌَْحكُُم بَِها النَِّبٌُّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً 
 . -ملسو هيلع هللا ىلص-جماعة أنبٌاء منهم دمحم أحدها: أنهم 

 وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً: المراد نبٌنا دمحم 
 ولٌل: كل من بعث من بعد موسى بإلامة التوراة. والثالث:

 :(5)وفً الذي ٌحكم به من التوراة لوالن
 الماتل العامد . أحدهما: أنه أراد رجم الزانً المحصن، والمود من

 والمول الثانً: أنه الحكم بجمٌع ما فٌها من ؼٌر تخصٌص ما لم ٌرد به نسخ .
 .(ٓٔ)لال الماوردي: ولوله:"}ِللَِّذٌَن َهاُدوا{، ٌعنً: على الذٌن هادوا، وهم الٌهود"

، «ٌهود»ولد اختلفت آراء اللؽوٌٌن والمفسرٌن فً أصل الكلمة التً اشتمت منها كلمة 
 :(ٔٔ) تسمٌة الٌهود بهذا االسم، وذكروا وجوهاوسبب 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٔٔ/ٖالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (٘)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .11ٔ/ٙ، وتفسٌر المرطبً:ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
، والدر المصون 2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ/ ٔوتفسٌر المرطبً:، ٖٗٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 اللسان، مادة: "هود"،،ؤٖٖ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ/ ٔ:
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 أحدها: أنها من )هاد( بمعنى رجع، سموا بذلن حٌن تابوا عن عبادة العجل.
ٌَْن{]سورة األعراؾ:  [، أي: ٙ٘ٔوالثانً: أنما سمٌت الٌهود )ٌهود(، من أجل لولهم: }إِنَّا هُْدنَا إِلَ

 : (ٖ)لال الشاعر: التابب، (ٕ)،  والهابد(ٔ)تبنا، لاله ابن جرٌج
 إنًِّ اْمُرٌإ ِمْن ُحبِِّه َهابِدُ 

أي تابب، ولال ابن عرفة: "هدنا إلٌن" أي سكنا إلى أمرن، والهوادة السكون والموادعة. 
 .(ٗ)، بفتح الدال«هادوا»لال: ومنه لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا{، ولرأ أبو السمال: 

بت، نُِسبُ  والثالث: وا إلى ٌهوذا أكبر ولد ٌعموب، فملبت العرُب الذال داالً، ألن األعجمٌة إذا ُعّرِ
 ؼٌرت من لفظها .

والرابع: أنها مشتمة من هاد، ٌهود؛ فالهود:المٌل والرجوع؛ ألن الٌهود كانوا كلما جاءهم نبً أو 
 رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه علٌه لٌمتلوه.

هو النطك فً سكون وولار ولٌن، وسموا بذلن ألنهم ٌتهودون عند والخامس: أنه من التهوٌد، و
 :(ٙ)، وأنشد لول الراعً النمٌري(٘)لراءة التوراة. حكاه ابن عطٌة عن الزهراوي

دِ  َدافَى بالِؽَناِء الُمَهوَّ َحى                لرٌَض الرُّ ْعَن بالضُّ  وخوٌد من البلبً تََسمَّ
 الخضوع، فـ}هدنا إلٌن{، أي: خضعنا إلٌن.والسادس: أنه من الهوادة، وهً 

، أي: تحرن، ومنه سمً الٌهود؛ لتحركهم فً دراستهم، لاله أبو عمرو بن «هاد ٌهٌد» والسابع:
 .(2)العبلء

 -وأما من حٌث نسبة هذا االسم فمٌل: نسبة إلى ٌهوذا بالذال المعجمة، وهو ابن ٌعموب 
جرٌا على عادتها فً  جمة إلى الدال المهملة، ، فؽٌرته العرب من الذال المع-علٌه السبلم 

التبلعب باألسماء األعجمٌة، فعرب ونسب الواحد إلٌه، فمٌل ٌهودي، ثم حذؾ الٌاء فً الجمع، 
 .(1) فمٌل ٌهود

ولد ورد بؤن الٌهود ٌرجعون إلى بماٌا جماعة ٌهوذا الذٌن سباهم نبوخذ نّصر إلى بابل  
 1٘ٙ-5ٖٔسموا كذلن نسبة إلى مملكة ومنطمة ٌهوذا )فً المرن السادس )ق.م(، وهإالء 

ق.م(، ولم تستعمل هذه التسمٌة إال فً عهد مملكة ٌهوذا، لذلن فهً تسمٌة متؤخرة وال صلة لها 
كانت اسم مدٌنة  -ٌهوذا-بٌهوذا وٌعموب، اللذٌن عاشا فً المرن السابع عشر لبل المٌبلد، ولعل 

أن نزحت جماعة موسى علٌه السبلم إلى فلسطٌن تكونت  فً فلسطٌن منذ عهد الكنعانٌٌن، فبعد
بحوالً ألؾ عام فً منطمة ٌهوذا الكنعانٌة،  -ٌهوذا-مملكة ٌهوذا بعد عصر ٌعموب وابنه 

 .(5)فسمٌت باسمها، ثم انتشر استعمال اسم الٌهود بعد السبً البابلً منذ المرن السادس للمٌبلد
}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا  فً لوله تعالى: ولد ذكروا فً المرآن بعبارات عدة، كما 

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهمْ  ابِبٌَِن َمْن آَمَن بِاَّللَّ  َواَل َخْوٌؾ َوالنََّصاَرى َوالصَّ

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔوتفسٌر المرطبً: 
 .ٖٗٔ/ٕ(:ص5ٗٓٔالطبري)( أنظر: تفسٌر ٔ)
( لٌل: )هود(: جمع هابد كعوذ جمع عابذ ولٌل : مصدر ٌستوي فٌه الواحد وؼٌره ولٌل : إنه مخفؾ ٌهود ٕ)

بحذؾ الٌاء وهو ضعٌؾ وعلى المول بالجمعٌة ٌكون أسم كان مفردا عابدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر 
 (.5ٖ٘/ٔمنعه.)انظر: التحرٌر والتنوٌر:  بإعتبار معناها وهو كثٌر فً الكبلم خبلفا لمن

 ، ولم أتعرؾ على لابله.ٖٖٗ/ٔ( البٌت ورد فً تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٕٖٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .2٘ٔ/ٔانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
انظر: تهذٌب اللؽة، باب ا"الهاء والدال"، و"خوط"، ومماٌٌس اللؽة، مادة"ردؾ"، وأساس الببلؼة،  (ٙ)

باب"ردؾ"، والعباب الزاخر،"ردؾ"، واللسان، مادة"ردؾ"، وتاج العروس، مادة"وخد"، "هود"، "ردؾ"، 
 ..ٖٙ، وواللباب:2٘ٔ/ٔ، والمحرر الوجٌز:12ٕ/ٗوؼرٌب الحدٌث للماسم بن سبلم:

 .ٖٖٔ/ٕنظر: اللباب فً علوم الكتاب:ا (2)
/ ٔ، والدر المصون :2٘ٔ/ ٔ، والمحرر الوجٌز:ٖٖٗ/ ٔانظر: اللسان، مادة: "هود"، و تفسٌر المرطبً:(1)

 .ٖٖٔ/ٕ، واللباب فً علوم الكتاب:٘ٓٗ
 .5ٕ٘( انظر: مفصل العرب والٌهود فً التارٌخ: 5)
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ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة:  }َولَالُوا كُونُوا هُوًدا أَْو نََصاَرى تَْهتَُدوا لُْل  تعالى:[، ولوله َٕٙعلَ
[، واآلٌات فً ذكرهم باسم الٌهود ٖ٘ٔبَْل ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]البمرة: 

الذٌن وذكر شٌخ االسبلم: " أن هإالء المذكورٌن فً اآلٌة، الذٌن أثنى هللا علٌهم من  كثٌرة،
كانوا مسلمٌن مإمنٌن لم ٌبدلوا ما أنزل هللا وال كفروا بشًء مما أنزل هللا؛  هادوا والنصارى

فالٌهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبدٌلهم لما أنزل هللا، ومن جهة كفرهم بما أنزل على 
 .(ٔ)دمحم"

لفظ أعم من  ولهذا فإن لفظ الٌهود هو اسم خاص بالمنحرفٌن من بنً إسرابٌل.. وهو  
وذلن ألن لفظة ٌهود تطلك على العبرانٌٌن وعلى ؼٌرهم  (ٖ)و"بنً إسرابٌل" (ٕ)لفظة "عبرانٌٌن"

ؼٌرهم ممن دخل فً دٌن الٌهود وهو لٌس منهم، وفً الحمٌمة أنه ال ٌستطٌع أحد أن ٌجزم 
لٌل بتحدٌد التارٌخ الذي أطلمت فٌه هذه التسمٌة على بنً إسرابٌل وسبب إطبللها، لعدم وجود د

على ذلن ال من الكتاب وال من السنة، وإنما بنٌت االجتهادات  السابمة على تخمٌنات لؽوٌة ال 
تموم بها حجة؛ ؼٌر أننا نستطٌع أن نستنتج من االستعمال المرآنً لكلمة "ٌهود" أن هذه التسمٌة 

رد فً المرآن إنما أطلمت علٌهم بعد انحرافهم عن عبادة هللا وعن الدٌن الصحٌح، وذلن ألنه لم ٌ

                                                             

 (.5ٔ/ٕٔ(مجموع الفتاوى )ٔ)
بب تسمٌتهم بـ"العبرٌٌن" أو "العبرانٌٌن"، لٌل: إنهم سموا بذلن نسبة إلى إبراهٌم علٌه اختلفت اآلراء فً س(ٕ)

الصبلة والسبلم نفسه، فمد ذكر فً سفر التكوٌن باسم: "إبراهٌم العبرانً"، ألنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى، 
اهٌم علٌه الصبلة والسبلم، و الرأي ولٌل إنهم: سموا بالعبرانٌٌن نسبة إلى "ِعْبر "، و هو الجد الخامس إلبر

الثالث ٌمول: إن سبب التسمٌة ٌرجع إلى الموطن األصلً لبنً إسرابٌل، ذلن أنهم فً األصل كانوا من األمم 
البدوٌة الصحراوٌة التً ال تستمر فً مكان، بل ترحل من بمعة إلى أخرى بإبلها و ماشٌتها للبحث عن الماء و 

أجمعوا على أن التسمٌة ناتجة عن عبور إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم نهر الفرات، وؼالب المإرخٌن ، .المرعى
 ." وٌإكد هذا الرأي ما جاء فً سفر ٌسوع: "وهكذا لال الرب إله إسرابٌل فً عبر النهر سكن آباإكم منذ الدهر

أن األخذ بهذا الرأي  وٌرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إال بعد اجتٌاز إبراهٌم نهر الفرات"، فضبل ً عن 
 ألرب إلى الصحة والصواب من اآلراء األخرى

ولٌل: لفظ "العبري" أطلك تارٌخٌاً على شراذم من الؽجر الرحل كانوا ٌعٌثون  فً األرض فسادا، وٌتبعون   
الجٌوش الؽازٌة، بوصفهم مرتزلة ٌستعان بهم فً األعمال الدنٌة، ووصفهم إبراهٌم بؤنه "عبري" ؼٌر صحٌح، 
إال إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنمل، ولد ألصك الٌهود بإبراهٌم وصؾ "العبري" لٌصلوا إلى 
وصؾ لؽتهم بؤنها "العبرٌة" لدٌمة ترجع إلى زمن إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم، وهذا كبلم باطل ألن اللؽة 

ربٌة، ظهرت بعد عصر موسى بحوالً ست العبرٌة جاءت متؤخرة جداً عن زمن إبراهٌم، و هً لهجة آرامٌة ع
  .مبة سنة و ألن التوراة نزلت باللؽة الهٌروؼلوفٌة، حٌث تخاطب لوما فً مصر أو أخرجوا من مصر

 وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللؽة العبرٌة لؽة متؤخرة جداً عن زمن الخلٌل إبراهٌم علٌه الصبلة والسبلم 
 (.ٖٙرٌخ: األستاذ شراب: )انظر: العرب والٌهود فً التا .
(تم إطبلق مصطلح إسرابٌلٌٌن على شتات الٌهود المادمٌن إلى فلسطٌن بعد إعبلن الٌهود لٌام دولة أسموها ٖ)

م؛ فؤصبح كل من ٌعٌش على أرض فلسطٌن من الٌهود ٌؤخذ ُمَسمى "إسرابٌلً"، 1ٗ5ٔماٌو  ٔ٘"إسرابٌل" فً 
  !!"رض فلسطٌن المؽتصبة "إسرابٌلٌٌنوجنسٌة "إسرابٌلٌة"، ومجموع شتاتهم على أ

ً وفً ببلد المسلمٌن أٌضاً، حٌث أطلك على الكٌان الٌهودي  وشاعت تلن التسمٌات على ألسن الناس عموما
والصهٌونً "إسرابٌل" والٌهودي "باإلسرابٌلً"، وشاع مصطلح "إسرابٌلٌون" على الٌهود الذٌن أتوا إلى 

  ...فلسطٌن ؼزاة
رانٌة مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد، ومن "إٌل" وهو هللا، فٌكون معنى الكلمة: عبد هللا، وإسرابٌل كلمة عب 

وإسرابٌل اسم لنبً هللا ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وجاء فً تسمٌة بنً إسرابٌل بهذا االسم نسبة إلى أبٌهم 
العامة بؤنهم من نسل "إسرابٌل" ٌعموب علٌه الصبلة والسبلم، وٌهود الٌوم التصموا بهذا االسم، لٌلبسوا على 

ٌعموب علٌه الصبلة السبلم، وإلثبات عدم اختبلطهم بالشعوب األخرى لٌتحمك لهم الزعم بنماء الجنس الٌهودي، 
  !!وأن ٌهود الٌوم هم النسل المباشر لٌهود التوراة، وذلن لتبرٌر العودة إلى أرض المٌعاد

سن المول فً سٌاق الذم فعلت إسرابٌل كذا، وستفعل كذا ؛ وإسرابٌل لذا فهذه التسمٌة منكرة، لما شاع على األل 
هو رسول كرٌم من رسل هللا تعالى، وهو "ٌعموب" علٌه الصبلة والسبلم، وهو بريء من الكٌان الٌهودي 

  .الخبٌث الماكر، إذ ال توارث بٌن األنبٌاء والرسل وبٌن أعدابهم من الكافرٌن
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الكرٌم إطبلق الٌهود على سبٌل المدح، بل لم تذكر عنهم إال فً معرض الذم والتحمٌر، وإظهار 
 .صفاتهم وأخبللهم الذمٌمة، والتندٌد بكفرهم

ِ{ ]المابدة: لوله تعالى:  بَّانٌُِّوَن َواأْلَْحبَاُر بَِما اْستُْحِفظُوا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ  [، أي:"ٗٗ}َوالرَّ
 .(ٔ)حكم العلماء منهم والفمهاء، بسبب أمر هللا إٌِاهم بحفظ كتابه من التحرٌؾ والتضٌٌع" وكذلن

أي:وكذلن الربانٌون منهم وهم العباد العلماء، واألحبار وهم العلماء، بما  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)استودعوا من كتاب هللا الذي أمروا أن ٌظهروه وٌعملوا به"

وكذلن حكم الربانٌون واألحبار والمسلمون، بسبب ما استحفظهم  لال الزمخشري:أي:" 
 أنبٌاإهم من كتاب هللا والمضاء بؤحكامه، وبسبب كونهم علٌه شهداء.

وٌجوز أن ٌكون الضمٌر فً: }استحفظوا{ لؤلنبٌاء والربانٌٌن واألحبار جمٌعا وٌكون االستحفاظ 
 .(ٖ)شهداء"من هللا، أى كلفهم هللا حفظه وأن ٌكونوا علٌه 

أي: وٌحكم بها الربانٌون واألحبار فى األزمنة التً لم ٌكن فٌها أنبٌاء  لال المراؼً:" 
معهم أو ٌحكمون مع وجودهم بإذنهم بسبب ما أودعوه من الكتاب وابتمنوا علٌه وطلب منهم 

توراة أنبٌاإهم حفظه، كالعهد الذي أخذه موسى بؤمر هللا على شٌوخ بنى إسرابٌل بعد أن كتب ال
 .(ٗ)أن ٌحفظوها وال ٌحٌدوا عنها"

أي: وكذلن ٌحكم بالتوراة للذٌن هادوا أبمة الدٌن من الربانٌٌن، أي:  لال السعدي:" 
العلماء العاملٌن المعلمٌن الذٌن ٌربون الناس بؤحسن تربٌة، وٌسلكون معهم مسلن األنبٌاء 

لوالهم، وترمك آثارهم، ولهم لسان ، أي: العلماء الكبار الذٌن ٌمتدى بؤ«األحبار»المشفمٌن. و
  .(٘)الصدق بٌن أممهم"

 ، وفً سبب تسمٌته ألوال:(ٙ)َحْبر، بالفتح  والكسر، وهو العالمجمع «: األحبار»و
ً بذلن اشتمالاً من التحبٌر، وهو التحسٌن، ألن العالم ٌحسن الحسن وٌمبح المبٌح،  أحدها: أنه سُّمِ

 .(2) نفسه حسن. وهذا لول الفراءوٌحتمل أن ٌكون ذلن ألن العلم فى 
والثانً: ولال الثوري سؤلت الفراء:لم سمً الحبر حبرا؟ فمال: ٌمال للعالم:َحبر، وِحبر، 

 .(1) [1ٕ}َواْسؤَِل اْلَمْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ:  والمعنى: مداد حبر، ثم حذؾ كما لال تعالى:
و سواد. وهذا لول والثالث: أنه سمً حبرا، لتؤثٌره ٌمال على أسنانه حبرة أي صفرة أ

 .(5)األصمعً
 [، تؤوٌبلن:ٗٗ}اْستُْحِفُظوا{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً 

 .(ٕٔ)، والنحاس(ٔٔ)، واألخفش(ٓٔ)أحدهما: استودعوا، وهو لول الزجاج
  .(ٖٔ)والثانً: العلم بما حفظوا، وهو لول الكلبً

وذلن الحكم الصادر منهم الموافك للحك }بما استحفظوا من كتاب هللا  لال السعدي:" 
وكانوا علٌه شهداء{ أي: بسبب أن هللا استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء علٌه، وهو أمانة 

                                                             
 .1ٖٔوصفوة التفاسٌر: 2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن للنحاس: (1)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن للنحاس: (5)
 .21ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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عندهم، أوجب علٌهم حفظه من الزٌادة والنمصان والكتمان، وتعلٌمه لمن ال ٌعلمه، وهم شهداء 
  .(ٔ)ع إلٌهم فٌه، وفٌما اشتبه على الناس منه"علٌه، بحٌث أنهم المرجو

ٌِْه شَُهَداَء{ ]المابدة: لوله تعالى:  رلباء على الكتاب لببل [، أي:"وكانوا ٗٗ}َوَكانُوا َعلَ
 .(ٕ)ٌبدل"

هم الشهداء لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص بما لاله إنه حك جاء من عند هللا، فهو نبً هللا دمحم  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص أتته الٌهود فمضى بٌنهم بالحك"

 .(ٗ)أنه فً التوراة" -ملسو هيلع هللا ىلص-ٌعنً: على حكم النبً  لال الماوردي:" 
ٌحوم حوله التؽٌٌر والتبدٌل بوجه من الوجوه. أي: رلباء ٌحمونه من أن  لال الماسمً:" 

 .(٘)أو بؤنه حك وصدق من عند هللا"
أي: وكان السلؾ الصالح منهم رلباء على الكتاب وعلى من تحدثه نفسه  لال المراؼً:" 

العبث به كما فعل عبد هللا بن سبلم فى مسؤلة الرجم، ال كما فعل الخلؾ من كتمان بعض أحكامه 
و خوفا من أشرافهم إن ألاموا علٌهم حدوده، وطمعا فى صبلتهم إذا هم حابوهم، اتباعا للهوى، أ

 .(ٙ)ومما كتموه صفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص والبشارة به"
فبل تخشوا الناس فً تنفٌذ  [، أي:"ٗٗ}فَبَل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن{ ]المابدة: لوله تعالى: 

كم، ولكن اخشونً فإنً أنا النافع الضار" حكمً؛ فإنهم ال ٌمدرون على نفعكم  .(2)وال َضّرِ
}فبل تخشوا الناس{، فً أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والرجم، ٌمول: أظهروا أمر  لال مماتل بن حٌان:" 

 .(5)واخشون فً كتمان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والرجم" ، "(1)دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والرجم"
 .(ٓٔ)أي: ال تخافوا منهم وخافونً" لال ابن كثٌر:"

واخشون  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌمول: ال تخشوا ٌهود خٌبر أن تخبروهم بالرجم ونعت دمحم لال مماتل:"
 .(ٔٔ)إن كتمتموه "

فٌها  (ٕٔ)نهى للحكام عن خشٌتهم ؼٌر هللا فً حكوماتهم وإدهانهملال الزمخشري:" 
لخشٌة سلطان ظالم أو خٌفة أذٌة أحد من المرباء وإمضابها على خبلؾ ما أمروا به من العدل 

 .(ٖٔ)واألصدلاء"
ثم خاطب هللا تعالى رإساء الٌهود الذٌن كانوا زمن التنزٌل ال ٌخافون هللا  لال المراؼً: 

فى الكتمان والتبدٌل بعد أن لص سٌرة السلؾ الصالح من بنى إسرابٌل لعلهم ٌعتبرون 
ناس واخشون{، أي: وإذا كان الحال كما ذكر أٌها وٌرعوون عن ؼٌهم فمال:}فبل تخشوا ال

 -األحبار وال شن أنكم ال تنكرونه كما تنكرون ؼٌره مما لصه هللا على رسوله من سٌر أسبلفهم
فبل تخشوا الناس فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشٌة أحد، أو طمعا فى منفعة عاجلة منه، 

األحبار واحفظوا التوراة وال تعدلوا عن ذلن، واخشونً والتدوا بمن كان لبلكم من الربانٌٌن و
 .(ٗٔ)فإن النفع والضر بٌدي"

                                                             
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .2ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٕ)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:ص2ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (٘)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:ص5ٔٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٕٓٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٔٔ/ٖالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .كالمصانعة. واالدهان مثله -الصحاح: المداهنة فً« وادهانهم فٌها»لوله (ٕٔ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٗٔ)
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 [، تؤوٌبلن:ٗٗ}فَبَل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن{ ]المابدة: لوله تعالى:وفً  
 .(ٔ)أحدهما: فبل تخشوهم فى كتمان ما أنزلت، وهذا لول السدي

 .(ٕ)والثانً: فً الحكم بما أنزلت
ٌَاتًِ ثََمًنا لَِلٌبًل{ ]المابدة: }َواَل لوله تعالى:  وال تؤخذوا بترن الحكم  [، أي:"ٗٗتَْشتَُروا بِآ

 .(ٖ)بما أنزلُت عوًضا حمًٌرا"
 .(ٗ)عرضا ٌسٌرا مما كانوا ٌصٌبون من سفلة الٌهود من الطعام والثمار" لال مماتل:"

وسى، أٌها وال تؤخذوا بترن الحكم بآٌات كتابً الذي أنزلته على م لال الطبري:أي:" 
األحبار، عوًضا خِسًٌسا وذلن هو  الثمن الملٌل، وإنما أراد تعالى ذكره، نهٌَهم عن أكل السحت 
على تحرٌفهم كتاب هللا، وتؽٌٌرهم حكمه عما حكم به فً الزانٌٌن المحصنٌن، وؼٌر ذلن من 

 .  (٘)األحكام التً بدَّلوها طلًبا منهم للرَشى"
بٌانها للناس والعمل بها لماء منفعة دنٌوٌة للٌلة تؤخذونها  أي: وال تتركوا لال المراؼً:"

من الناس كرشوة أو جاه أو ؼٌرهما من الحظوظ العاجلة التً تصدكم عن االهتداء بآٌات هللا 
وتمنعكم عن الخٌر العظٌم الذي تنالونه من ربكم ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون إال من أتى هللا بملب 

 .(ٙ)سلٌم"
فتكتمون الحك، وتظهرون الباطل، ألجل متاع الدنٌا الملٌل، وهذه  :"لال السعدي:أي

اآلفات إذا سلم منها العالم فهو من توفٌمه وسعادته، بؤن ٌكون همه االجتهاد فً العلم والتعلٌم، 
وٌعلم أن هللا لد استحفظه ما  أودعه من العلم واستشهده علٌه، وأن ٌكون خابفا من ربه، وال 

 وخشٌتهم من المٌام بما هو الزم له، وأن ال ٌإثر الدنٌا على الدٌن.ٌمنعه خوؾ الناس 
كما أن عبلمة شماوة العالم أن ٌكون مخلدا للبطالة، ؼٌر لابم بما أمر به، وال مبال بما 
استحفظ علٌه، لد أهمله وأضاعه، لد باع الدٌن بالدنٌا، لد ارتشى فً أحكامه، وأخذ المال على 

هللا إال بؤجرة وجعالة، فهذا لد من هللا علٌه بمنة عظٌمة، كفرها ودفع حظا فتاوٌه، ولم ٌعلم عباد 
 .(2)جسٌما، محروما منه ؼٌره"

ٌَاتًِ ثََمنًا لَِلٌبًل{ ]المابدة: وفً لوله تعالى:  [، وجوه من التفسٌر:ٗٗ}َواَل تَْشتَُروا بِآ
 .(1)أحدها: معناه ال تؤخذوا على كتمانها أجراً. ذكره الماوردي

 .(5)والثانً: معناه ال تؤخذوا على المرآن أجراً . وهذا لول الربٌع بن أنس
معناه: ال تؤكلوا علٌنا السحت كما صنعت الٌهود. وهذا لول عبدالرحمن بن زٌد بن  والثالث:

 .(ٓٔ)أسلم
معناه: ال تؤخذوا طعما للٌبل وتكتموا اسم هللا فذلن الطمع وهو الثمن. وهذا لول  والرابع:

 .(ٔٔ)السدي
وإن آٌات كتابه الذي أنزل إلٌهم وإن الثمن الملٌل هو الدنٌا  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(ٕٔ)وشهواتها"
 .(ٔ)الثمن الملٌل: الدنٌا بحذافٌرها" لال الحسن:" 

                                                             
 .ٖٗٗ/ٓٔ(:ص5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٕٔٗٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(5)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٕٕٗٙانظر:: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٕٗٗٙانظر:: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٔٗٔٔ/ٗ(:صٖٕٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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ُ فَؤُولَبَِن هُُم اْلَكافُِروَن{ ]المابدة: لوله تعالى:  أي  [، أي:"ٗٗ}َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٕ)من لم ٌحكم بشرع هللا كابناً من كان فمد كفر"

لال ابن عباس:" من جحد ما أنزل هللا فمد كفر. ومن ألّر به ولم ٌحكم، فهو ظالم  
 .(ٖ)فاسٌك"

، وٌشهد به -ملسو هيلع هللا ىلص -ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فً التوراة: بالرجم ونعت دمحم لال مماتل:"
 .(ٗ){"}فؤولبن هم الكافرون

 .(٘)ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا مستهٌنا به فؤولبن هم الكافرون" لال الزمخشري:أي:" 
ومن كتم ُحكم هللا الذي أنزله فً كتابه وجعله حكًما ٌٌن عباده، فؤخفاه لال الطبري:أي:" 

وحكم بؽٌره، كحكم الٌهود فً الزانٌٌن المحصنٌن بالتجبٌه والتحمٌم، وكتمانهم الرجم، 
وكمضابهم فً بعض لتبلهم بدٌة كاملة وفً بعض بنصؾ الدٌة، وفً األشراؾ بالِمصاص، وفً 
ى هللا بٌن جمٌعهم فً الحكم علٌهم فً التوراة  فهإالء هم الذٌن َستَروا  األدنٌاء بالدٌة، ولد سوَّ

سحٍت الحك الذي كان علٌهم كشفه وتبٌٌنُه، وؼطَّوه عن الناس، وأظهروا لهم ؼٌره، ولضوا به، ل
 .(ٙ)أخذوه منهم علٌه"

أي: وكل من رؼب عن الحكم بما أنزل هللا وأخفاه وحكم بؽٌره كحكم  لال المراؼً:" 
الٌهود فى الزانٌٌن المحصنٌن بالتحمٌم، وكتمانهم الرجم ولضابهم فً بعض لتبلهم بدٌة كاملة 

افرون الذٌن ستروا وفى بعضها بنصؾ الدٌة، وهللا لد سوى بٌن الجمٌع فى الحكم فؤولبن هم الك
 .(2)الحك الذي كان علٌهم كشفه وتبٌٌنه، وؼطوه وأظهروا لهم ؼٌره ولضوا به"

فالحكم بؽٌر ما أنزل هللا من أعمال أهل الكفر، ولد ٌكون كفرا ٌنمل عن  لال السعدي:" 
الملة، وذلن إذا اعتمد حله وجوازه. ولد ٌكون كبٌرة من كبابر الذنوب، ومن أعمال الكفر لد 

 .(1)ستحك من فعله العذاب الشدٌد"ا

ُ فَؤُْولَبَِن هُُم اْلَكافُِروَن{ ]المابدة:  [، ثم لال ٗٗولوله تعالى:}َوَمن لَّْم ٌَْحكُْم بَِمآ أَْنَزَل َّللاَّ
[، 2ٗ: [،، ثم لال تعالى}فَؤُْولَبَِن هُُم اْلَفاِسمُوَن{ ]المابدة٘ٗتعالى: }فَؤُْولَبَِن هُُم اْلظَّاِلُموَن{ ]المابدة: 

 وفً اختبلؾ هذه اآلي الثبلث أربعة ألاوٌل:
، (ٔٔ)، والبراء(ٓٔ)، وحذٌفة(5)أحدها: أنها واردة فً الٌهود دون المسلمٌن، وهذا لول ابن مسعود

 .(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)ولتادة
، (ٗٔ)الثانً: أنها نزلت فً أهل الكتاب، وحكمها عام فً جمٌع الناس، وهذا لول الحسن

 .(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)وإبراهٌم

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .25ٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 س.ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٙتفسٌر المراؼً: (2)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٓٔ(:ص2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٗ-2ٖٗ/ٓٔ(صٖٕٓٓٔ(، و)5ٕٕٓٔ( ، و)2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:صٖٕٗٓٔ، و)ٖ٘ٗ/ٓٔ(:صٕٕٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:صٕٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٔ٘/ٓٔ(:صٖٖٕٓٔ(، و)ٖٕٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٕٓٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/ٓٔ(:ص5ٕ٘ٓٔ)-(2ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٕٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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والثالث: أنه أراد بالكافرٌن أهل اإِلسبلم، وبالظالمٌن الٌهود، وبالفاسمٌن النصارى، وهذا لول 
 .(ٔ)الشعبً

والرابع: أن من لم ٌحكم بما أنزل هللا جاحداً به، فهو كافر، ومن لم ٌحكم ممراً به فهو ظالم 
 .(ٕ)فاسك، وهذا لول ابن عباس

ي بالصواب، لوُل من لال: نزلت هذه اآلٌات فً لال الطبري:" وأولى هذه األلوال عند 
كفّار أهل الكتاب، ألن ما لبلها وما بعدها من اآلٌات ففٌهم نزلت، وهم المعنٌُّون بها. وهذه 

 اآلٌات سٌاُق الخبر عنهم، فكونُها خبًرا عنهم أولى.
ما أنزل فإن لال لابل: فإن هللا تعالى ذكره لد عمَّ بالخبر بذلن عن جمٌع مْن لم ٌحكم ب

ا ؟  هللا، فكٌؾ جعلته خاصًّ
لٌل:إن هللا تعالى َعمَّ بالخبر بذلن عن لوٍم كانوا بحكم هللا الذي حكم به فً كتابه 
جاحدٌن، فؤخبر عنهم أنهم بتركهم الحكَم، على سبٌل ما تركوه، كافرون. وكذلن الموُل فً كل 

ال ابن عباس، ألنه بجحوده حكم هللا بعَد من لم ٌحكم بما أنزل هللا جاحًدا به، هو باهلل كافر، كما ل
" ًٌّ  .(ٖ)علمه أنه أنزله فً كتابه، نظٌر جحوده نبّوة نبٌّه بعد علمه أنه نب

 الفوابد:
 وجوب خشٌة هللا بؤداء ما أوجب وترن ما حرم. -ٔ
 كفر من جحد أحكام هللا فعطلها أو تبلعب بها فحكم بالبعض دون البعض. -ٕ
هللا تعالى لد حمل أهل العلم، ما لم ٌحمله الجهال، فٌجب علٌهم المٌام بؤعباء  لال السعدي:إن" -ٖ

ما حملوا، وأن ال ٌمتدوا بالجهال، باإلخبلد إلى البطالة والكسل، وأن ال ٌمتصروا على مجرد 
العبادات الماصرة، من أنواع الذكر، والصبلة، والزكاة، والحج، والصوم، ونحو ذلن من 

 لام بها ؼٌر أهل العلم سلموا ونجوا. األمور، التً إذا

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالمٌام بما علٌهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن ٌعلموا 
الناس وٌنبهوهم على ما ٌحتاجون إلٌه من أمور دٌنهم، خصوصا األمور األصولٌة والتً ٌكثر 

  .(ٗ)ولوعها وأن ال ٌخشوا الناس بل ٌخشون ربهم"
 

 المرآن
ٌِْن َواْْلَْنَف بِاْْلَْنِف َواْْلُذَُن بِاْْلُ  ٌَْن بِاْلعَ ٌِْهْم فٌَِها أَن  الن ْفَس بِالن ْفِس َواْلعَ ن  }َوَكتَْبنَا َعلَ ذُِن َوالّسِ
 ُ َق بِِه فَُهَو َكف اَرةٌ لَهُ َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل ّللا  ّنِ َواْلُجُروَح لَِصاٌص فََمْن تََصد  ُم بِالّسِ  فَؤُولَئَِن هُ

 [٘ٗ({ ]المائدة: ٘ٗالظ اِلُموَن )
 التفسٌر:

وفََرضنا علٌهم فً التوراة أن النفس تُْمتَل بالنفس، والعٌن تُْفمَؤ بالعٌن، واألنؾ ٌُْجَدع باألنؾ، 
، وأنَّه ٌُْمتَصُّ فً الجروح، فمن تجاوز عن ح مه فً واألذُن تُْمطع باألذُن، والسنَّ تُْملَُع بالسّنِ

االلتصاص من الُمعتدي فذلن تكفٌر لبعض ذنوب المعتدى علٌه وإزالةٌ لها. ومن لم ٌحكم بما 
 أنزل هللا فً المصاص وؼٌره، فؤولبن هم المتجاوزون حدود هللا.

ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس{ ]المابدة:   فً [، أي:" وفََرضنا علٌهم ٘ٗلوله تعالى:}َوَكتَْبنَا َعلَ
 .(٘)التوراة أن النفس تُْمتَل بالنفس"

 .(ٙ)تمتل النفس بالنفس" لال ابن عباس:"ٌمول: 

                                                             
 .ٖ٘٘-ٖٖ٘/ٓٔ(:صٕٙٗٓٔ)-(1ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖ٘/ٓٔ(:صٖٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .٘ٔٔ:التفسٌر المٌسر (٘)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)



ٖٖٙ 
 

ٌعنً نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٕ)"(ٔ)«ال ٌمتل مإمن بكافر: »-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال النبً 

 .(ٖ)ٌعنً لضى، أن النفس بالنفس" لال مماتل:" 
  .(ٗ)لال ابن الجوزي:أي:" فرضنا على الٌهود فً التوراة" 
لال السمرلدي:" ٌعنً: فرضنا على بنً إسرابٌل، فً التوراة أن النفس بالنفس إذا كان  

 .(٘)المتل عمدا"
لتلتها  لال الزمخشري:أي:" فرضنا علٌهم فٌها أن النفس مؤخوذة بالنفس ممتولة بها إذا 

 .(ٙ)بؽٌر حك"
وفرضنا علٌهم فٌها أن ٌحكموا فً النَّفس إذا لتلت نفًسا بؽٌر حك  لال الطبري:أي:" 

 .(2)بالنفس، ٌعنً: أن تمتل النفس الماتلة بالنفس الممتولة"
وهذا أًٌضا مما ُوبَّخْت به الٌهود ولرعوا علٌه، فإن عندهم فً نص  لال ابن كثٌر:" 

التوراة: أن النفس بالنفس. وهم ٌخالفون ذلن عمًدا وعناًدا، وٌُمٌدون النضري من المرظً، وال 
ٌُمٌدون المرظً من النضري، بل ٌعدلون إلى الدٌة، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم 

 .(1)، وعدلوا إلى ما اصطلحوا علٌه من الجلد والتحمٌم واإلشهار"فً رجم الزانً المحصن
ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلعٌَْ  ٌِْن عن أنس بن مالن ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرأها: "} َوَكتَْبَنا َعلَ َن ِباْلعَ

 .(5){ نصب النفس ورفع العٌن"
ً إسرابٌل المصاُص فً المتلى، لٌس بٌنهم دٌة فً نفٍس كان على بن لال ابن عباس:" 

وال ُجْرحٍ. لال: وذلن لول هللا تعالى ذكره: وكتبنا علٌهم فٌها  فً التوراة، فخفؾ هللا عن أّمة دمحم 
ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل علٌهم الدٌة فً النَّفس والِجراح، وذلن تخفٌؾ من ربكم ورحمة  فمن تصدَّق به فهو 

 .(ٓٔ)له"كفارة 

 .(ٔٔ) «وأنزل هللا على بنى إسرابٌل فٌها»فً مصحؾ أبى:  
ٌِْن{ ]المابدة:  ٌَْن ِباْلعَ  .(ٕٔ)[، أي:" والعٌن تُْفمَؤ بالعٌن"٘ٗلوله تعالى:}َواْلعَ

 .(ٖٔ)وتفمؤ العٌن بالعٌن" لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)لال السمرلدي:" ٌعنً: والعٌن بالعٌن إذا كان عمدا" 

وفرضنا علٌهم فٌها أن ٌفمؤوا العٌن التً فمؤ صاحبها مثلَها من نفس لال الطبري:أي:"
 .(٘ٔ)أخَرى بالعٌن المفموءة"

 .(ٙٔ)لال الزمخشري:أي:" وكذلن العٌن مفموءة بالعٌن" 

                                                             
 .1ٖ/ ٔالبخاري كتاب العلم أخرجه  (ٔ)
 .ٗٗٔٔ/ٗ(:ص5ٖٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔزاد المسٌر: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 (.5ٕ5ٕ( وسنن الترمذي برلم )522ٖ( وسنن أبً داود برلم )ٕ٘ٔ/ٖالمسند )(5)

 .ولال الترمذي : حسن ؼرٌب. ولال البخاري : تفرد ابن المبارن بهذا الحدٌث
 ..ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٓٔ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .5ٖٗ/ٔبحر العلوم: (ٗٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙٔ)
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سؤلت بن شهاب عن رجل أعور فمؤ عٌن صحٌح أتفمؤ عٌنه البالٌة فٌكون  لال عمٌل:" 
 .(ٔ)العٌن فعٌنه وإن كانت بمٌة بصره"أعمى؟ لال: لضاء هللا فً كتابه أن العٌن ب

 .(ٕ)[، أي:" واألنؾ ٌُْجَدع باألنؾ"٘ٗلوله تعالى:}َواأْلَْنَؾ ِباأْلَْنِؾ{ ]المابدة:  
 .(ٖ)وٌمطع األنؾ باألنؾ"لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)وٌجدع األنؾ باألنؾ" لال الطبري:أي:"
 .(٘)لال الزمخشري:أي:" واألنؾ مجدوع باألنؾ" 
 .(ٙ)[، أي:" واألذُن تُْمطع باألذُن"٘ٗتعالى:}َواأْلُذَُن بِاأْلُذُِن{ ]المابدة: لوله  

 .(2)وتمطع األذن باألذن " لال الطبري:أي:"
 .(1)لال الزمخشري:أي:" واألذن مصلومة باألذن" 
أنه لال فً رجل ولع به لوم فمطعوا أذنٌه، لال: أرى أن  روي عن ربٌعة:"  

 .(5)ٌصنع لهم مثل الذي صنعوا به"
{ ]المابدة:   ّنِ نَّ بِالّسِ "٘ٗلوله تعالى:}َوالّسِ  .(ٓٔ)[، أي:" والسنَّ تُْملَُع بالسّنِ
 .(ٔٔ)وتنزع السّن بالسن"لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)وتملع السّن بالسّن" لال الطبري:أي:"
 .(ٖٔ)الزمخشري:أي:" والسن مملوعة بالسن"لال  
 .(ٗٔ)أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بااللتصاص من السن، ولال: كتاب هللا المصاص" لال أنس:" 
 .(٘ٔ)[، أي:" وأنَّه ٌُْمتَصُّ فً الجروح"٘ٗلوله تعالى:}َواْلُجُروَح لَِصاٌص{ ]المابدة:  
 .(ٙٔ)وتمتّص الجراح بالجراح"لال ابن عباس:" 
ٌمتص الجراح بالجراح، فهذا ٌستوي فٌه أحرار المسلمٌن فٌما  وعن ابن عباس اٌضا:" 

بٌنهم رجالهم ونسابهم فٌما بٌنهم إذا كان عمدا فً النفس وكما دون النفس وٌستوي فٌه العبٌد 

 .(2ٔ)رجالهم ونساإهم فٌما بٌنهم إذا كان عمدا فً النفس وما دون النفس"
 .(1ٔ)وٌُْمتَصَّ من الجاِرح ؼٌره ظلًما للمجروح" لال الطبري:أي:"

لال الزمخشري:أي:" ذات لصاص، وهو المماصة، ومعناه: ما ٌمكن فٌه المصاص  
 .(5ٔ)وتعرؾ المساواة"

 .(ٕٓ)والمصاص: "ممابلة الفعل بمثله، مؤخوذ من: لص األثر" 

                                                             
 .٘ٗٔٔ-ٗٗٔٔ/ٗ(:صٔٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (٘)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (1)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:صٖٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٖٔ)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:صٗٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٔٙ/ٓٔ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:ص٘ٗٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .5ٖ٘/ٓٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (5ٔ)
 .2ٖٔ/ٔزاد المسٌر: (ٕٓ)
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واب: أنه وإن لٌل: "كٌؾ ٌكون المصاص فرضا والولً مخٌر بٌنه وبٌن العفو؟ فالج 
 .(ٔ)فرض على الماتل للولً، ال على الولً"

 .(ٕ)وعن ابن عباس رضى هللا عنهما: "كانوا ال ٌمتلون الرجل بالمرأة، فنزلت"
، والمعطوفات كلها لربت منصوبة «وأن الجروح لصاص»فً مصحؾ أبى: 

س، إما ومرفوعة، والرفع للعطؾ على محل أن النفس، ألن المعنى وكتبنا علٌهم النفس بالنف
إلجراء كتبنا مجرى للنا، وإما ألن معنى الجملة التً هً لولن النفس بالنفس مما ٌمع علٌه 

 .(ٖ)الكتب كما تمع علٌه المراءة. تمول: كتبت الحمد هلل
[، أي:" فمن تجاوز عن حمه فً ٘ٗلوله تعالى:}فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المابدة:  

 .(ٗ)لُمعتدي فذلن تكفٌر لبعض ذنوب المعتدى علٌه وإزالةٌ لها"االلتصاص من ا
 .(٘)فمن عفى عنه وتصدق علٌه، فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب" لال ابن عباس:" 
لال الزمخشري:أي:" فمن تصدق من أصحاب الحك به بالمصاص وعفا عنه فهو كفارة  

 .(ٙ)تمتضٌه الموازنة كسابر طاعاته" له فالتصدق به كفارة للمتصدق ٌكفر هللا من سٌباته ما
 [، تاوٌبلن:٘ٗلوله تعالى:}فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ{ ]المابدة: وفً  

، (ٓٔ)، ولتادة(5)، والحسن(1)، وإبراهٌم(2)أحدهما: أنه كفارة للجروح، وهو لول عبد هللا بن عمر
 .(ٕٔ)، وجابر بن زٌد(ٔٔ)، والشعبً(ٓٔ)ولتادة

ٌمول: "َمْن ُجِرَح فًِ َجَسِدِه  -ملسو هيلع هللا ىلص-ابن الصامت لال: سمعت رسول هللا روى الشعبً عن 
 . (ٖٔ)ِجَراَحةً فَتََصدََّق بَِها َكفََّر َعْنهُ ذُنُوبَهُ بِِمثِْل َما تََصدََّق بِِه"

، (ٗٔ)والثانً: أنه كفارة للجارح، ألنه ٌموم ممام أخذ الحك منه، وهذا لول ابن عباس 
 ، وهذا محمول على من عفى عنه بعد توبته.(ٙٔ)، وزٌد بن اسلم(٘ٔ)ومجاهد
لال الطبري:" وأولى المولٌن فً ذلن عندي بالصواب، لوُل من لال: عنً به: فمن  

تصّدق به فهو كفارة له ، المجروَح  فؤلن تكون  الهاء  فً لوله: }له{، عابدةً على  }َمْن{، أولى 
له ذكر إال بالمعنى دون التصرٌح، وأحَرى، إذ الصدلة هً  من أن تكون ِمْن ِذْكر من لم ٌجر

المكفِّرة ذنَب صاحبها دون المتصدَّق علٌه فً سابر الصدلات ؼٌر هذه، فالواجب أن ٌكون سبٌُل 
 .(2ٔ)هذه سبٌَل ؼٌرها من الصدَّلات"

                                                             
 .2ٖٔ/ٔزاد المسٌر: (ٔ)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٕ)
 .1ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .٘ٗٔٔ/ٗ(:ص2ٗٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٖٙ/ٔالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٓٔ(:ص2ٕ٘ٓٔ)-(2ٖٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٖٙ/ٓٔ(:ص2ٕٙٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘ٙ/ٓٔ(:ص1ٕٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٙ/ٓٔ(:ص1ٕٗٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٓٔ(:ص1ٖٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖٙ/ٓٔ(:ص22ٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
ورواه البٌهمً بؽٌر هذا ، ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٓٔ(:ص1ٕٔٓٔوالطبري) ،ٗ٘ٗ/2ٖ(:ص25ٕٕٕأخرجه أحمد) (ٖٔ)

اللفظ من طرٌك أبً داود ، عن دمحم بن أبان ، عن علممة بن مرثه ، عن الشعبً  ، ولال :  هو منمطع  ، وذلن 
، وزاد نسبته للنسابً ،  1ٙٔ/  ٖت، وخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره أن الشعبً ، لم ٌسمع من عبادة بن الصام

 عن علً بن حجر ، عن جرٌر بن عبد الحمٌد.
 .1ٖٙ-2ٖٙ(:صٕٔٓٔٔ(، و)51ٕٓٔ)-(5ٕٙٓٔ، و)ٖٙٙ/ٓٔ(:ص1ٕٙٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .2ٖٙ-ٖٙٙ/ٓٔ(:ص5ٖٕٓٔ)-(12ٕٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٖٙ/ٓٔ(:ص5ٕٗٓٔنظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .5ٖٙ/ٓٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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ُ فَؤُولَبَِن هُُم الظَّا  [، أي:" ٘ٗ({ ]المابدة: ِ٘ٗلُموَن )لوله تعالى:}َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٔ)ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فً المصاص وؼٌره، فؤولبن هم المتجاوزون حدود هللا"

ألنهم جحدوا حكم هللا لصًدا منهم وعناًدا وعمًدا، ولال هاهنا: } فَؤُولَِبَن  لال ابن كثٌر:" 
م فً األمر الذي أمر هللا بالعدل والتسوٌة بٌن هُُم الظَّاِلُموَن { ألنهم لم ٌنصفوا المظلوم من الظال

 .(ٕ)الجمٌع فٌه، فخالفوا وظلموا، وتعدى بعضهم على بعض"
. لال ابن أبً (ٖ)البراء لوله: }فؤولبن هم الظالمون{، لال: أنزلت فً الٌهود"عن  

 .(ٗ)حاتم:"وروي عن ابن عباس والشعبً والحسن ومماتل بن حٌان نحو ذلن"
 .(٘)لوله: "}فؤولبن هم الظالمون{، لال: ظلم دون ظلم"وروي عن عطاء  
ولد استدل كثٌر ممن ذهب من األصولٌٌن والفمهاء إلى أن شرع من  لال ابن كثٌر:" 

لبلنا شرع لنا، إذا حكً ممرًرا ولم ٌنسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشٌخ أبو 
اب بهذه اآلٌة، حٌث كان الحكم عندنا على إسحاق اإلسفراٌٌنً عن نص الشافعً وأكثر األصح

 وفمها فً الجناٌات عند جمٌع األبمة.
 ولال الحسن البصري: هً علٌهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبً حاتم.

ولد حكى الشٌخ أبو زكرٌا النووي فً هذه المسؤلة ثبلثة أوجه ثالثها: أن شرع إبراهٌم 
ملها الشٌخ أبو إسحاق اإلسفراٌٌنً ألواال عن حجة دون ؼٌره، وصحح منها عدم الحجٌة، ون

 الشافعً ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا.
ولد حكى اإلمام أبو نصر بن الصباغ، رحمه هللا، فً كتابه "الشامل" إجماع العلماء 
على االحتجاج بهذه اآلٌة على ما دلت علٌه، ولد احتج األبمة كلهم على أن الرجل ٌمتل بالمرأة 

 وم هذه اآلٌة الكرٌمة. بعم
وكذا ورد فً الحدٌث الذي رواه النسابً وؼٌره: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتب فً كتاب عمرو 

  .(ٙ)«أن الرجل ٌمتل بالمرأة»بن حزم: 
 .(1)، وهذا لول جمهور العلماء"(2)«المسلمون تتكافؤ دماإهم»وفً الحدٌث اآلخر:

طالب:" أن الرجل إذا لتل المرأة ال ٌمتل بها، إال أن وعن أمٌر المإمنٌن علً بن أبً 
ٌدفع ولٌها إلى أولٌابه نصؾ الدٌة ؛ ألن دٌتها على النصؾ من دٌة الرجل، وإلٌه ذهب أحمد فً 
رواٌته عنه وحكً  هذا عن الحسن البصري وعطاء، وعثمان البتً، ورواٌة عن أحمد به أن 

 ب  دٌتها.الرجل إذا لتل المرأة ال ٌمتل بها، بل تج
وهكذا احتج أبو حنٌفة، رحمه هللا تعالى، بعموم هذه اآلٌة على أنه ٌمتل المسلم بالكافر 
الذمً، وعلى لتل الحر بالعبد، ولد خالفه الجمهور فٌهما، ففً الصحٌحٌن عن أمٌر المإمنٌن 

 . (5)علً، رضً هللا عنه، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌمتل مسلم بكافر" 
وأما العبد فعن السلؾ فً آثار متعددة: أنهم لم ٌكونوا ٌُمٌدون العبد من الحر، وال ٌمتلون 
حًرا بعبد، وجاء فً ذلن أحادٌث ال تصح، وحكى الشافعً اإلجماع على خبلؾ لول الحنفٌة فً 

 ذلن، ولكن ال ٌلزم من ذلن بطبلن لولهم إال بدلٌل مخصص لآلٌة الكرٌمة.

                                                             
 .٘ٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٗٔٔ/ٗ(:صٔ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٙٗٔٔ/ٗتفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .ٙٗٔٔ/ٗ(:صٕ٘ٗٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .(ٙٗسنن النسابً )لسامة باب (ٙ)
( من طرٌك سلٌمان عن أبٌه ، 1ٖٕٙأخرجه ابن ماجة فً السنن برلم )روي من حدٌث عبد هللا بن عباس : (2)

( : "هذا إسناد ضعٌؾ لضعؾ ٖٖ٘/ٕعن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. ولال البوصٌري فً الزوابد )
حنش واسمه حسٌن بن لٌس". وروي من حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود فً السنن برلم 

 .ٌك ٌحٌى عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده( من طرٖٔ٘ٗ)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .(5ٖٓٙصحٌح البخاري برلم )(5)
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ابن الصباغ من االحتجاج بهذه اآلٌة الكرٌمة الحدٌث الثابت فً ذلن: عن وٌإٌد ما لاله 
بٌَع َعّمة أنس كسرت ثَنٌَّة جارٌة، فطلبوا إلى الموم العفو، فؤبوا، فؤتوا »أنس بن مالن:  أن الرُّ

نة ؟! رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال: "المصاص". فمال أخوها أنس بن النضر: ٌا رسول هللا تكسر ثنٌة فبل
فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌا أنس، كتاب هللا المصاص". لال: فمال: ال والذي بعثن بالحك، ال تكسر 
ثنٌة فبلنة. لال: فرضً الموم، فعفوا وتركوا المصاص، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن من عباد هللا من 

 .(ٕ)"(ٔ)«لو ألسم على هللا ألبَّره
 :الفوابد

 حكم المصاص فً اإلسبلم وهو المساواة والمماثلة فٌمتل الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة -ٔ
والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وٌمتل الماتل بما لتل به مماثلة لحدٌث: "المرء ممتول بما لتل 

 به".
وبهذا حكم الصحابة ولما كان العبد مموماً بالمال فإنه ال ٌمتل به الحر، بل ٌدفع إلى سٌده مال. 

والتابعون وعلٌه األبمة الثبلثة: مالن، والشافعً، وأحمد، وخالؾ أبو حنٌفة فرأى المود فٌمتل 
 الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه اآلٌة.

وجوب المود فً النفس والمصاص فً الجراحات؛ ألن ما كتب على بنً إسرابٌل كتب على  -ٕ
 هذه األمة.

لمصاص بؤن ٌمتل الواحد اثنان أو ٌمتل ؼٌر الماتل أو ٌفمؤ بالعٌن من الظلم أن ٌعتدى فً ا -ٖ
 الواحدة عٌنان مثبلً، وهو كفر مع االستحبلل وظلم فً نفس الولت. 

 محاسن الشرع اإلسبلمً وما فٌه من الٌسر والرحمة حٌث أجاز العفو والدٌة بدل المصاص.-ٗ
 

 المرآن

ٌْنَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعٌَسى ابْ  ْنِجٌَل فٌِِه هُداى }َولَف  ٌْنَاهُ اإْلِ ٌِْه ِمَن الت ْوَراِة َوآتَ ٌَْن ٌََد لاا ِلَما بَ ِن َمْرٌََم ُمَصّدِ
ٌِْه ِمَن الت ْوَراِة َوهُداى َوَمْوِعَظةا ِلْلُمت ِمٌَن ) ٌَْن ٌََد لاا ِلَما بَ  [ٙٗ({ ]المائدة: َٙٗونُوٌر َوُمَصّدِ

 التفسٌر:
ٌسى بن مرٌم مإمنًا بما فً التوراة، عامبل بما فٌها مما لم ٌنسخه وأتبعنا أنبٌاء بنً إسرابٌل ع

كتابه، وأنزلنا إلٌه اإلنجٌل هادٌا إلى الحك، ومبٌِّنًا لما جهله الناس ِمن حكم هللا، وشاهًدا على 
صدق التوراة بما اشتمل علٌه من أحكامها، ولد جعلناه بٌانًا للذٌن ٌخافون هللا وزاجًرا لهم عن 

مات.ارتكاب ا  لمحرَّ
َنا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{ ]المابدة:   ٌْ [، أي:" وأتبعنا أنبٌاء بنً ٙٗلوله تعالى:}َولَفَّ

 .(ٖ)إسرابٌل عٌسى بن مرٌم"
 .(ٗ)أي: على آثار النبٌٌن الذٌن أسلموا، } بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم {" لال البؽوي:" 
 .(٘)ٌمفو آثارهم، أي: آثار النبٌٌن الذٌن أسلموا"أي: جعلنا عٌسى  لال المرطبً:" 
 .(ٙ)أَْي: جعلناه ٌمفو آثار النَّبٌٌِّن ٌعنً: بعثناه بعدهم على آثارهم" لال الواحدي:" 
ٌْنَا{، أي:أتبعنا } َلَى آثَاِرِهْم {، ٌعنً: أنبٌاء بنً إسرابٌل  لال ابن كثٌر:"  علٌه -}َولَفَّ

 .(2)"-السبلم
أي: أتبعنا على آثار أنبٌاء بنً إسرابٌل بعٌسى ابن مرٌم، أي: أرسلناه  لال الماسمً:" 

 .(ٔ)عمبهم مصدلا"

                                                             
 .(2٘ٙٔ( وصحٌح مسلم برلم )15ٗٙ( وصحٌح البخاري برلم )1ٕٔ/ٖالمسند )(ٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٗٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٖٔالوجٌز: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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لال السعدي:" أي: وأتبعنا هإالء األنبٌاء والمرسلٌن، الذٌن ٌحكمون بالتوراة، بعبدنا  
 .(ٕ)ورسولنا عٌسى ابن مرٌم، روح هللا وكلمته التً ألماها إلى مرٌم"

ُر العُنُك، وٌمال للشٌخ ٌمال: لفّى أثره، ولفّى ؼ ٌَره على أثره، أي: اتبعه إٌاه، والمفا: ُمَإخَّ
 :(ٖ)إذا هرم: ُرّد على لَفَاه، وُرّد لَفًا، لال الشاعر

ٌَْب المناٌا أو تَُردُّ لفًا        ال أَْبِن ِمنن على دٌٍن وال َحَسب   إِن تَْلَك َر
 .(ٗ)ومنه: لافٌة الشعر

لًا   ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ{ ]المابدة: لوله تعالى:}ُمَصّدِ ٌَْن ٌََد [، أي:" عامبل بما فٌها مما لم ِٙٗلَما بَ
 .(٘)ٌنسخه كتابه"

ٌعنً: التوراة، فإنه رأى التوراة حما، ورأى وجوب العمل بها إلى أن  لال المرطبً:" 
 .(ٙ)ٌؤتً ناسخ"

 .(2)أي: مإمنا بها حاكما بما فٌها" لال  ابن كثٌر:" 
السعدي:" بعثه هللا مصدلا لما بٌن ٌدٌه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به لال  

من التوراة بالحك والصدق، ومإٌد لدعوته، وحاكم بشرٌعته، وموافك له فً أكثر األمور 
الشرعٌة، ولد ٌكون عٌسى علٌه السبلم أخؾ فً بعض األحكام، كما لال تعالى عنه أنه لال 

ٌْكُْم{ ]آل عمران: لبنً إسرابٌل: }َوأِلُ  َم َعلَ  .(1)[ "ِٓ٘حلَّ لَكُْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ
ق أحكامها وٌدعو إلٌها" لال الواحدي:   .(5)أَْي: "ٌُصّدِ
ْنِجٌَل فٌِِه هًُدى َونُوٌر{ ]المابدة:   ٌْنَاهُ اإْلِ [، أي:" وأنزلنا إلٌه اإلنجٌل ٙٗلوله تعالى:}َوآتَ

 .(ٓٔ)جهله الناس ِمن حكم هللا"هادٌا إلى الحك، ومبًٌِّنا لما 
أي:هدى إلى الحك، ونور ٌستضاء به فً إزالة الشبهات وحل لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)المشكبلت"

 .(ٕٔ)} فٌِِه هًُدى{، أي: إلى الحك } َونُوٌر{، أي: بٌان لؤلحكام" لال الماسمً:" 
 .(ٖٔ)لال السعدي:أي:" ٌهدي إلى الصراط المستمٌم، وٌبٌن الحك من الباطل" 

، بفتح الهمزة/ فإن صح عنه فؤلنه أعجمى خرج لعجمته عن «اإلنجٌل»ولرأ الحسن: 
 .(ٗٔ)زناة العربٌة، كما خرج:هابٌل، وآجر

ٌِْه ِمَن التَّْوَراِة{ ]المابدة:   َن ٌََد ٌْ لًا ِلَما بَ [، أي:" وشاهًدا على صدق ٙٗلوله تعالى:}َوُمَصّدِ
 .(٘ٔ)التوراة بما اشتمل علٌه من أحكامها"

 .(ٙٔ)لال السعدي:أي:" بتثبٌتها والشهادة لها والموافمة" 

                                                                                                                                                                               
 .ٗ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٕٙ/ ٕ، و"أساس الببلؼة" ص 2ٓ1ٖ/ ٙ(البٌت ببل نسبة فً: "لسان العرب" ٖ)
/ ٙ،  واللسان" 1ٕٔ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٖ٘/ ٔ، "المحرر الوجٌز" ٖٖٔٓ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة" ٗ)

 مادة )لفا(. 2ٓ1ٖ
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ/ٗ، ونمله بتمامه الماسمً  فً محاسن التؤوٌل:2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٖٔالوجٌز: (5)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٕٔ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
 .5ٖٙ/ٔانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (ٙٔ)
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 .(ٔ)لما فٌها من األحكام. وتكرٌر ذلن لزٌادة التمرٌر" لال الماسمً:"أي: 
أي: متبعًا لها، ؼٌر مخالؾ لما فٌها، إال فً الملٌل مما بٌن لبنً إسرابٌل  لال ابن كثٌر:"

عن المسٌح أنه لال لبنً إسرابٌل: } َوألِحلَّ  بعض ما كانوا ٌختلفون فٌه، كما لال تعالى إخباًرا
ٌْكُْم { ]آل عمران:  َم َعلَ [ ؛ ولهذا كان المشهور من لولً العلماء أن ٓ٘لَكُْم بَْعَض الَِّذي ُحّرِ

 .(ٕ)اإلنجٌل نسخ بَْعَض أحكام التوراة"
لًا{]المابدة: وفً لوله تعالى:  :(ٖ)[، وجهانٙٗ:}َوُمَصّدِ
 وتعطفه على مصدلا األول.  أحدهما: أن ٌكون لعٌسى

والثانً: أن ٌكون حاال من اإلنجٌل، وٌكون التمدٌر: وآتٌناه اإلنجٌل مستمرا فٌه هدى ونور 
 ومصدلا.
[، أي:" ولد جعلناه بٌانًا للذٌن ٌخافون ٙٗلوله تعالى:}َوهًُدى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]المابدة:  

ما  .(ٗ)ت"هللا وزاجًرا لهم عن ارتكاب المحرَّ
 .(٘)" معناه: وهادٌاً وواعظاً" لال الواحدي: 
أي:وجعلنا اإلنجٌل } هًُدى { ٌهتدى به، } َوَمْوِعَظةً { أي: وزاجًرا  عن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ارتكاب المحارم والمآثم } ِلْلُمتَِّمٌَن { أي: لمن اتمى هللا وخاؾ وعٌده وعمابه"
 .(2)هادٌا وواعظا }للمتمٌن{، وخصهم ألنهم المنتفعون بهما" لال المرطبً:أي:" 
لال السعدي:أي:" فإن ]المتمٌن[ الذٌن ٌنتفعون بالهدى، وٌتعظون بالمواعظ، وٌرتدعون  

 .(1)عما ال ٌلٌك"
اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا بفعل أوامره، واجتناب «: التموى»لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:" و 
 .(5)نواهٌه"
 الفوابد:

إلى  -على الترتٌب  -التوراة واإلنجٌل: كتابان أنزال على موسى وعٌسى علٌهما السبلم، أن -ٔ
 بنً إسرابٌل.

ً إلٌها تعدٌبلت اإلنجٌل شرٌعة وعمٌدة، لال  -ٕ ومن الفوابد أن التوراة كانت مضموما
َناهُ  ٌْ ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ َوآتَ ٌَْن ٌََد ً ِلَما بَ لا َنا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم ُمَصّدِ ٌْ ْنِجٌَل فٌِِه تعالى:}َولَفَّ اأْلِ

لاً ِلَما بَ  ْنِجٌِل بَِما هُدًى َونُوٌر َوُمَصّدِ ٌِْه ِمَن التَّْوَراةِ َوهُدًى َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّمٌَن * َوْلٌَْحكُْم أَْهُل اأْلِ ٌَْن ٌََد
ُ فَؤُولَبَِن هُُم اْلفَاِسمُوَن{ ]المابدة: ُ فٌِِه َوَمْن لَْم ٌَْحكُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ [، لكن الذي حدث 2ٗ-ٙٗأَْنَزَل َّللاَّ

 لم ٌكتب لها التطبٌك على المستوى العام لسببٌن متبلزمٌن:هو أن هذه الشرٌعة 
األول: أنه لم ٌمم لها دولة تتبناها وتمٌمها فً األرض، إذ من المعلوم أن عٌسى علٌه 
السبلم، توفاه هللا ورفعه إلٌه وهو لم ٌزل فً مرحلة الدعوة التً تشبه حال الدٌن اإلسبلمً لبل 

 الهجرة.
م، لد بعث إلى لوم لساة الملوب ؼبلظ األكباد، وفً الولت نفسه والثانً: أنه، علٌه السبل

كانت المنطمة المبعوث فٌها جزءاً من مستعمرات إمبراطورٌة وثنٌة عاتٌة، فكان مٌبلد الدٌن 
الجدٌد فً محٌط معاد كل العداء له ولرسوله ونتج عن ذلن اضطهاد فظٌع للمإمنٌن به لم ٌدع 

 طاق الشخصً الضٌك.لهم فرصة لتطبٌمه إال فً الن

                                                             
 .ٗ٘ٔ/ٗمحاسن التؤوٌل: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٙانظر: تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٙٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖٔوجٌز:ال (٘)
 .2ٕٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٓ/ٙتفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٖٕتفسٌر السعدي: (1)
 .1ٕ/ٔتفسٌر ابن عثٌمٌن، الفاتحة والبمرة: (5)



ٖٖٗ 
 

وكان أول من وضع العرالٌل أمام دعوة المسٌح وشرٌعته الٌهود لتلة األنبٌاء، وتكاد 
ً للعنت الذي لمٌه المسٌح وأتباعه من الطوابؾ الٌهودٌة، ولد  األناجٌل والرسابل تكون وصفا

ونجاه منهم  جللوا عداوتهم بإؼراء الحاكم الرومانى بمتله وصلبه، ولكن هللا تعالى رفعه إلٌه
 .(ٔ)ومنه

 ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة التموى، وأنها من أسباب االهتداء واالتعاض. -ٖ
 ومنها: أن المواعظ لسمان:  -ٗ

ٌَْها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظًة  - ٌَْن ٌََد كونٌة: وذلن مثل لوله تعالى: }فََجعَْلَناَها نََكاالً ِلَما َب
عظة هنا كونٌة لدرٌة؛ ألن هللا أحل بهم العموبة التً تكون [، فالموِٙٙلْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:

 نكاالً لما بٌن ٌدٌها، وما خلفها، وموعظة للمتمٌن.
وشرعٌة: وأما الشرعٌة فمثل لوله تعالى:}ٌا أٌها الناس لد جاءتكم موعظة من ربكم  -

 [؛ والمواعظ الكونٌة أشد تؤثٌراً ألصحاب الملوب2٘وشفاء لما فً الصدور{ ]ٌونس: 
الماسٌة؛ أما المواعظ الشرعٌة فهً أعظم تؤثٌراً فً للوب العارفٌن باهلل اللٌنة للوبهم؛ 

 .(ٕ)ألن انتفاع المإمن بالشرابع أعظم من انتفاعه بالممدورات

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.
----------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا عشر الثانً الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  عشر الحادي الجزءانتهى 
 .«المائدة»( من سورة 1ٗ)

 

 

 

 
 

 

                                                             
 1٘انظر: العلمانٌة، نشؤتها وتطورها:(ٔ)
 . 1ٕٕ/ٔانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٕ)


